
UCHWAŁA NR XLII /    294  /2006
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

Z DNIA  29 CZERWCA 2006 R.

w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
                   Borek Wlkp. 

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz 
art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008), po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu, Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, 
co następuje:

Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borek Wlkp., 
w następującej treści:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne.

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Borek Wlkp.

§ 2. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby 
przebywające czasowo na terenie gminy Borek Wlkp.

§ 3.   Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1.właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to: współwłaścicieli, użytkowników 
wieczystych oraz jednostki organizacyjne, osoby posiadające nieruchomości w zarządzie 
lub użytkowaniu oraz także inne podmioty władające nieruchomością;

2.chodniku –  rozumie się przez to wydzieloną pionowo (za pomocą krawężnika), 
utwardzoną część drogi  publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy 
granicy  nieruchomości;

3.wytwórcy odpadów –  rozumie się przez to każdego, kogo działalność lub bytowanie 
powoduje powstawanie odpadów, oraz każdy, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, 
mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; 
wytwórcę odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, 
rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, 
konserwacji i napraw;

4.zbieraniu odpadów – rozumie się przez to każde działanie, w szczególności 
umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu 
przygotowanie ich do transportu, do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania;
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5.odzysku – rozumie się przez to wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, 
zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w 
części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich 
wykorzystania;

6.magazynowaniu odpadów – rozumie się przez to czasowe przetrzymywanie lub 
gromadzenie odpadów przed ich transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem;

7.gospodarowaniu odpadami – rozumie się przez to: zbieranie, transport, odzysk 
i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad 
miejscami unieszkodliwiania odpadów;

8.odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach 
domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od 
innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do 
odpadów powstających w gospodarstwach domowych;

9.odpadach wielkogabarytowych – rozumie się przez to odpady komunalne 
charakteryzujące się tym, że ich składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą 
być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych;

10.odpadach ulegających biodegradacji – rozumie się przez to odpady , które ulegają 
rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów,

11.odpadach zielonych – rozumie się przez to frakcję odpadów ulegających 
biodegradacji, powstających w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów i terenów zielonych;

12.odpadach opakowaniowych – rozumie się przez to wszystkie opakowania, w tym 
opakowania wielokrotnego użytku wycofane z ponownego użycia z papieru i tektury, 
opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, 
opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium, składających się na odpady 
komunalne;

13.odpadach budowlanych – rozumie się przez to odpady pochodzące z remontów          
i budów;

14.odpadach niebezpiecznych – rozumie się przez to frakcję odpadów niebezpiecznych w 
rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach, a więc np.: baterie, akumulatory, 
świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, 
olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po środkach ochrony 
roślin i nawozach, opakowania po aerozolach.

15.nieczystościach ciekłych – rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo 
w zbiornikach bezodpływowych;

16.zbiornikach bezodpływowych – rozumie się przez to instalacje i urządzenia 
przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania;
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17.chowie zwierząt – rozumie się przez to wszelkie formy posiadania zwierząt 
gospodarskich bez względu na tytuł prawny oraz sposób ich utrzymywania i użytkowania;

18.zwierzętach domowych – rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające 
wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane 
przez człowieka w charakterze jego towarzysza, a w szczególności: psy, koty, ptaki 
egzotyczne, chomiki, świnki morskie, ryby i żółwie hodowane w akwarium oraz inne 
zwierzęta uznane za nadające się do trzymania w mieszkaniach w celach niehodowlanych;

19.zwierzętach gospodarskich – rozumie się przez to zwierzęta utrzymywane w celach 
hodowlanych i produkcyjnych, a w szczególności: konie, bydło, świnie, owce, kozy, kury, 
kaczki, gęsi, gołębie, indyki, perliczki, strusie, króliki, nutrie, norki, lisy, tchórzofretki, 
ryby hodowlane, pszczoły oraz inne zwierzęta w rozumieniu przepisów o organizacji 
hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;

20.zwierzętach bezdomnych –  rozumie się przez to zwierzęta domowe lub gospodarskie, 
dla których nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką 
trwale pozostawały.

Rozdział 2

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach 
nieruchomości.

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania czystości i porządku 
oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych powstałych na terenie nieruchomości, a w szczególności:

1)odpadów opakowaniowych ze szkła bezbarwnego,
2)odpadów opakowaniowych ze szkła kolorowego,
3)odpadów opakowaniowych z papieru,
4)odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych,
5)odpadów biodegradowalnych,
6)odpadów resztkowych,
7)odpadów niebezpiecznych,
8)odpadów wielkogabarytowych,
9)odpadów z remontów.

3. Wyselekcjonowane frakcje odpadów komunalnych, nadające się do odzysku i dalszego 
wykorzystania / makulatura, puszki aluminiowe, tworzywa sztuczne, szkło / należy:
wrzucać do pojemników na odpady segregowane rozmieszczone na terenie gminy 
Borek Wlkp. lub umieszczać odrębnie w workach do tego celu przeznaczonych 
i odpowiednio oznakowanych dostarczonych na teren posesji przez przedsiębiorcę 
posiadającego zezwolenie Burmistrza Gminy Borek Wlkp. na odbiór nieczystości stałych.

4. Powstające na terenie nieruchomości odpady ulegające biodegradacji powinny być 
gromadzone oddzielnie i przekazywane firmie wywozowej lub kompostowane we 
własnym zakresie.
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5.  Odpady niebezpieczne wyselekcjonowane z odpadów komunalnych należy dostarczyć 
do specjalistycznych pojemników zlokalizowanych na wysypisku –dotyczy to sprzętu 
elektronicznego oraz baterii lub do mobilnych punktów gromadzenia odpadów 
niebezpiecznych.

6.Właściciel nieruchomości obowiązany jest do postępowania z opakowaniami po 
środkach ochrony roślin zgodnie z informacją podaną na etykiecie środka lub zwracać je 
do miejsca zakupu.

7. Przeterminowane środki farmaceutyczne (leki) odbierane są przez przedsiębiorcę, 
z którym właściciel nieruchomości podpisał umowę na odbiór odpadów lub gromadzone są 
w pojemnikach rozmieszczonych w aptekach.

8.  Odpady wielkogabarytowe / meble, drzwi / należy gromadzić w wydzielonym miejscu 
na terenie posesji, w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości przez osoby do 
tego uprawnione, odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych. 

9. Odpady budowlane pochodzące z remontów i modernizacji budynków powinny być 
usuwane niezwłocznie po ich zakończeniu przez miejscową firmę posiadającą koncesję.

§ 5. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu 
i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, bezpośrednio 
przy jej granicy.

2. Obowiązek oczyszczania chodnika ze śniegu i lodu winien być zrealizowany poprzez 
odgarnięcie śniegu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów
/przy krawędzi jezdni/ i podjęcie działań mających na celu likwidację śliskości chodnika.
Piasek użyty do tych celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn 
jego zastosowania.

3.Właściciele nieruchomości zobowiązani są do usuwania sopli i nawisów śniegu z dachu, 
stwarzających zagrożenie dla przechodniów.

§ 6. 1. Właściciele nieruchomości mogą myć pojazdy na swoim terenie pod warunkiem, że 
powstające ścieki nie będą zanieczyszczać wód lub powierzchni ziemi oraz nie będą 
stwarzać uciążliwości dla osób trzecich.

2. Zakazuje się mycia pojazdów na terenie nieruchomości (lub ich części takich jak: 
chodniki, podwórka itp.) stanowiących własność komunalną i przeznaczonych do użytku 
publicznego.

3. Właściciel samochodu może dokonywać doraźnych napraw związanych z bieżącą 
eksploatacją pojazdu w obrębie nieruchomości pod warunkiem, że czynności te nie 
powodują zanieczyszczenia wód i gleby,  a także  przedmiotowe naprawy nie są uciążliwe 
dla sąsiednich nieruchomości.
Powstające odpady powinny być gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.
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§ 7. Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania 
się:

1.   Indywidualnego wywożenia odpadów stałych.
2.Wykorzystywania koszy ulicznych do pozbywania się odpadów powstających 
w gospodarstwach domowych.
3.  Tworzenia „dzikich wysypisk” – tj. gromadzenia odpadów w miejscach do tego nie 
przeznaczonych, np. na terenach otwartych, w rowach, w lasach.
4. Indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli 
nieruchomości.
5. Odprowadzania nieczystości płynnych do kanalizacji deszczowej, urządzeń 
melioracyjnych, rowów  itp. oraz wylewania fekalii na pola,
6.   Rozwieszania afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń itp. na drzewach, słupach i innych 
miejscach do tego celu nie przeznaczonych.
7.  Wrzucania do pojemników na odpady opakowaniowe innych odpadów komunalnych 
niezgodnych  z zawartością  pojemnika.

Rozdział 3

Rodzaj i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych. 

Warunki rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie 
sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 8. Ustala się normatywną ilość stałych odpadów komunalnych  produkowanych przez 
jedną osobę na :

- 60 litrów miesięcznie w mieście
- 40 litrów miesięcznie na wsiach

§ 9. 1.Właściciele nieruchomości mają obowiązek wyposażenia jej w dostateczną liczbę 
urządzeń służących do gromadzenia odpadów komunalnych poprzez: zakup tych urządzeń, 
wydzierżawienie od firmy wywozowej lub w inny sposób ustalony w drodze umowy 
z firmą wywozową lub innym podmiotem.

2. Urządzenia do gromadzenia odpadów muszą spełniać Polskie Normy określone przez 
Polski Komitet Normalizacyjny. Do gromadzenia odpadów komunalnych, o których mowa 
w § 4 ust 2  pkt. 1-6 należy stosować urządzenia o pojemności:

1) pojemniki o pojemności: od 80 l do1100 l,
2) kontenery o pojemności: od 5 m3 do 10 m3,
3)   worki z tworzyw sztucznych oznaczone logo lub nazwą firmy wywozowej.

3.Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywać pojemniki na odpady w takim 
stanie sanitarnymi i technicznym, aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez 
przeszkód i nie powodowało zagrożeń dla zdrowia użytkowników, a w szczególności 
utrzymania ich w czystości oraz dezynfekowania co najmniej raz na pół roku.
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4.Pojemniki powinny być ustawione w granicach nieruchomości w miejscu trwale 
oznaczonym, na równej nawierzchni, w miarę możliwości utwardzonej, zabezpieczonej 
przed zbieraniem się wody i błota. Miejsce właściciel posesji jest zobowiązany utrzymać 
w czystości.

5.Właściciel nieruchomości obowiązany jest do zawarcia z firmą wywozową, umowy na 
odbiór odpadów komunalnych. Umowa winna określać liczbę osób korzystających 
z urządzeń, liczbę urządzeń, częstotliwość odbioru odpadów komunalnych, sposób 
zagospodarowania odpadów, rodzaj urządzeń do odpadów komunalnych określonych 
w  § 2.

6.  Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do udokumentowania korzystania z usług 
firmy wywozowej, poprzez przedstawienie umowy określonej w ust. 5 oraz dowodów 
zapłaty. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przechowywania dowodów zapłaty 
za wykonane usługi przez okres 1 roku.

7.  Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zapewnić pracownikom firmy wywozowej 
dostęp do pojemników w czasie ustalonym w umowie o odbiór odpadów, w sposób 
umożliwiający opróżnienie pojemników bez narażania na szkodę ludzi, budynków bądź 
pojazdów.

§ 10.1. Właściciele terenów lub obiektów służących do użytku publicznego, mają 
obowiązek ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy ulicznych i systematycznego 
ich opróżniania, w sposób nie dopuszczający do przepełnienia.

2.Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także zarządzającego drogą publiczną, 
a w odniesieniu do przystanków komunikacji publicznej, przedsiębiorców korzystających 
z takich przystanków.

3. Przepisy § 9 ust. 3-7  stosuje się odpowiednio do koszy ulicznych ustawianych przy 
drogach publicznych oraz na przystankach komunikacji zbiorowej.

§ 11. Ustala się minimalne pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych w nieruchomościach:

1)dla gospodarstw domowych - co najmniej jedno urządzenie o pojemności 110 l na każde 
gospodarstwo domowe,
2)dla nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, wielkość 
urządzenia do gromadzenia odpadów - co najmniej jedno urządzenie o pojemności 110 l,
3)dla ogródków działkowych co najmniej jedno urządzenie o pojemności 10 l na każdy 
ogródek działkowy. Zarządca ogródków działkowych jest zobowiązany wyposażyć 
nieruchomość w urządzenie o takiej pojemności, aby jego łączna pojemność odpowiadała 
wartości 10 litrów na jednego użytkownika ogródka działkowego.
4)dla nieruchomości wykorzystywanych na tymczasowe bytowanie ludzi, na których 
umiejscowione są namioty, przyczepy kempingowe, baraki, itp., co najmniej jedno 
urządzenie o pojemności 110 l na każdą nieruchomość.
5)przy drogach publicznych, przystankach i w parkach – kosze uliczne o pojemności od  5-
50 l.
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§ 12. Wymagania w zakresie urządzeń przeznaczonych do gromadzenia nieczystości 
ciekłych:

1.Nieczystości ciekłe, nie odprowadzane do sieci kanalizacyjnej bądź przydomowej 
oczyszczalni ścieków, powstające na terenie nieruchomości muszą być gromadzone 
w zbiornikach odpowiadających wymaganiom wynikającym z przepisów odrębnych, 
w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. Nr 106, poz. 1126 
z 2000 r. z późniejszymi zmianami).
2.Właściciel nieruchomości obowiązany jest do zawarcia umowy z firmą wywozową na 
odbiór nieczystości ciekłych.
3.Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przechowywania i okazywania umowy 
określonej w pkt. 2 oraz dowodów wpłat za pozbywanie się zebranych na terenie 
nieruchomości nieczystości ciekłych przez okres 1 roku.

Rozdział 4

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości 
ciekłych z nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 13. 1.Ustala się następującą częstotliwość i sposób usuwania odpadów komunalnych 
z terenów nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) odpady komunalne stałe (resztkowe) z terenu posesji zbiera na podstawie zawartej 
umowy wyspecjalizowana firma posiadająca zezwolenie Burmistrza Borku Wlkp., 
częstotliwość wywozu co najmniej raz w miesiącu;
2) odpady opakowaniowe właściciel nieruchomości usuwa z terenu nieruchomości 
systematycznie, w terminach uzgodnionych z firmą wywozową, co najmniej jeden raz na 
dwa miesiące;
3) odpady budowlane pochodzące z remontów i modernizacji budynków powinny być 
usuwane niezwłocznie po ich zakończeniu przez miejscową firmę posiadającą koncesję 
(na zgłoszenie);
4) odpady wielkogabarytowe będą zbierane akcyjnie, nie rzadziej niż jeden raz na 6 
miesięcy (termin i sposób przeprowadzenia akcji wyznaczy Urząd Miejski  Borku Wlkp. 
w porozumieniu z firmami wywozowymi, podając wcześniej do publicznej wiadomości);
5) odpady niebezpieczne wyselekcjonowane z odpadów komunalnych dla których nie ma 
mobilnych punktów odbioru na terenie gminy odbierane będą od mieszkańców w cyklu 
półrocznym poprzez wykorzystanie specjalistycznego pojazdu do transportu odpadów 
niebezpiecznych po wcześniejszym powiadomieniu mieszkańców;
6) odpady biodegradowalne, które nie są poddawane kompostowaniu muszą być usuwane 
z terenu nieruchomości systematycznie, w terminach uzgodnionych z firmą wywozową, 
nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

2.Pojemniki do selektywnej  zbiórki surowców wtórnych oraz kosze uliczne rozstawione 
na terenie gminy należy opróżniać w regularnych odstępach czasu uniemożliwiających ich 
przepełnienie, jednak nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

3.Organizatorzy imprezy masowej zobowiązani są do wyposażenia miejsca, na którym ona 
się odbywa w odpowiednią ilość urządzeń na odpady komunalne oraz zapewnienie 
odpowiedniej ilości toalet. Bezpośrednio po jej zakończeniu organizatorzy są zobowiązani 
do niezwłocznego usunięcia odpadów z terenów imprezy oraz terenów przyległych, jeżeli 
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istnieje taka potrzeba. Organizatorzy zobowiązani są zawrzeć umowę z firmą wywozową 
na odbiór odpadów komunalnych.

§ 14.1.Wywóz nieczystości ciekłych z szamb dokonuje wyspecjalizowana firma 
posiadająca zezwolenie Burmistrza Gminy na prowadzenie działalności w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

2.Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z terenu nieruchomości z częstotliwością 
i w sposób gwarantujący niewystępowanie wypływów ze zbiornika, wynikających z jego 
przepełnienia.

3.Do wywozu nieczystości płynnych z szamb wyznacza się punkt zlewny na terenie 
oczyszczalni ścieków w Karolewie,

§ 15. Potwierdzenie wykonania usługi odbioru odpadów będzie ewidencjonowane 
i kontrolowane przez pracownika uprawnionego przez Burmistrza.

Rozdział 5

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów.

§ 16. Ustala się maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów:

a)do dnia 31 grudnia 2010 r. – do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
b)do dnia 31 grudnia 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
c)do dnia 31 grudnia 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w stosunku do masy tych 
odpadów wytworzonych w 1995 r.

Rozdział 6

Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami.

§ 17.1. Odpady komunalne zebrane na terenie miasta i gminy Borek Wlkp., które nie mogą 
być poddane odzyskowi należy składować na składowiskach odpadów wskazanych 
w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami dla gminy Borek Wlkp.

2.Wydzielanie odpadów opakowaniowych z odpadów komunalnych oraz osiągnięcie 
poziomów odzysku i recyklingu realizowane jest poprzez selektywne zbierane ich przez 
właścicieli nieruchomości i selektywny ich odbiór przez firmy wywozowe, a w dalszej 
kolejności przez właściwe postępowanie z nimi zgodnie z obowiązującym prawem.
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Rozdział 7

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed 
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 

przeznaczonych do wspólnego użytku.

§ 18.1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych są
zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w szczególności nie 
pozostawiania ich bez nadzoru oraz przez utrzymywanie zwierząt w sposób 
uniemożliwiający wydostanie się z nieruchomości.

2.Zwierzęta domowe nie mogą stwarzać uciążliwości dla okolicznych mieszkańców
(np. niedopuszczanie do zakłócania ciszy nocnej przez psy).

3.Na tereny użyteczności publicznej psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy,
a  agresywne na smyczy i w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko
w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a jego opiekun 
ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad nim.

4.Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia spowodowanych przez nie 
zanieczyszczeń na klatkach schodowych lub w innych pomieszczeniach budynków 
służących do użytku publicznego, a także na terenach użyteczności publicznej takich jak 
chodniki, parki, skwery, zieleńce itp.

5.Zakazuje się wprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użytku publicznego, 
placówek handlowych lub gastronomicznych, jeżeli zakaz taki wynika 
z wyraźnego oznakowania dokonanego przez właściciela nieruchomości (placówki lub 
obiektu).

6.Zakazuje się wprowadzania psów do piaskownic i innych urządzeń służących do zabawy 
dla dzieci oraz na tereny kąpielisk.

7.Nieruchomości, na terenie których przebywają psy agresywne oraz mogące stwarzać
zagrożenie powinny być wyposażone w widoczną, estetyczną tabliczkę z napisem 
ostrzegawczym „uwaga pies”.

8.Posiadacze psów są zobowiązani stworzyć takie warunki, aby psy nie zagrażały osobom 
trzecim, a w szczególności dotyczy to właścicieli nieruchomości przylegających 
bezpośrednio do chodników i innych miejsc uczęszczanych przez pieszych, przy których 
opłotowanie nie stwarza dostatecznej ochrony.

9.Psy wałęsające się bezpańsko bez nadzoru właściciela będą podlegały odłowieniu,
a kosztami odłowienia zostanie obciążony właściciel psa. W przypadku niemożliwości 
ustalenia takowego, pies zostanie oddany do schroniska.
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Rozdział 8

Wymagania utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych 
z produkcji rolniczej.

§ 19. 1.Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na nieruchomościach położonych 
w granicach administracyjnych miasta i gminy Borek Wlkp. na terenach wyłączonych 
z produkcji rolniczej nie może stwarzać uciążliwości dla okolicznych mieszkańców takich 
jak: hałas, zapach, itp. oraz zagrożeń dla środowiska.

2. Na terenach w granicach administracyjnych miasta i gminy Borek Wlkp., wyłączonych
z produkcji rolniczej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod 
następującymi warunkami:

1) wszelkie zwierzęta gospodarskie utrzymywane na nieruchomości muszą zostać 
zabezpieczone przed opuszczeniem tej nieruchomości,
2) posiadanie obiektów i urządzeń służących do gromadzenia odchodów zwierzęcych
(szczelne płyty gnojowe, zbiorniki na gnojówkę), wykonane zgodnie z prawem 
budowlanym,
3) właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymania obejść gospodarczych
 w należytej czystości i porządku i odpowiednim stanie sanitarnym.

Rozdział 9

Deratyzacja na terenie miasta i gminy Borek Wlkp. i terminy jej przeprowadzania.

§ 20. 1.Deratyzacji podlegają wszystkie nieruchomości położone na terenie miasta i gminy 
Borek Wlkp.

2.W nieruchomościach powinna być przeprowadzona deratyzacja co najmniej raz w roku.

3.Właściciele nieruchomości są zobowiązani przeprowadzić deratyzację na własny koszt
i we własnym zakresie.

4.Terminy przeprowadzania obowiązkowej deratyzacji Burmistrz Borku Wlkp. podaje do 
publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie.

Rozdział 10

Postanowienia końcowe.

§ 21.Właściciel nieruchomości ma obowiązek umożliwienia wstępu na teren 
nieruchomości osobom upoważnionym przez Burmistrza Borku Wlkp. w celu 
przeprowadzenia kontroli realizacji przepisów zawartych w niniejszej uchwale.

§ 22. Traci moc uchwała Nr XXVII/119/2004 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 
19 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i 
porządku na terenie miasta i gminy Borek Wlkp.
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§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dniu od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
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