
RADA GMINY
MiETKÓW UCHWAŁA NR XXW144/2016

RADY GMINY MIETKÓW

z dnia 29 czerwca 201 6 r

w sprax+'ie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mietków

Na podstawie art. 1 8 ust. 2 pkt ]5 ustawy z dnia 8 marca 1 990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.
446) oraz art. 4 ust. l i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz.
U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu, Rada Gminy
Mietków uchwala:

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mietków
Rozdział l.

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

$ 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1) wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym Regulaminie urządzenia, służące do zbierania odpadów
komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i
technicznym;

2) selektywne zbieranie odpadów w sposób opisany w niniąszym Regulaminie;

3) zbieranie odpadów zmieszanych w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;

4) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i zmieszanych podmiotowi, w terminach określonych w
rocznym harmonogramie odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Mietków, umieszczonym na stronie
internetowej Urzędu Gminy, tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i na tablicach ogłoszeń poszczególnych
wsi, zwanym dalej ,,Harmonogramem"

5) w przypadku prowadzenia działalności rolniczo-hodowlanel, oddzielne gromadzenie ścieków bytowych oraz
gnojówki i gnojowicy, którą nale4' wykorzystywać zgodnie z zapisami ustawy o nawozach i nawożeniu;

6) uprzątanie niezwłocznie po opadach: błota, śniegu i lodu z części nieruchomości służących do użytku
publicznego;

7) mycie pojazdów samochodowych poza nlyJniami
dalszej części niniejszego Regulaminu;

tylko w przypadku zachowania wymagań opisanych w

8) wykonywanie napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi, tylko w przypadku
zachowania wymagań opisanych w dalszej części niniejszego Regulaminu;

9) gromadzenie obornika i płynnych odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstwa rolnego, zgodnie z
przepisami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich
usytuowanie.

$ 2. 1. Określa się wymagania dotyczące selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkt
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, następujących frakcji odpadów:

1) papieru i tektury;

2) szkła bezbarwnego i kolorowego;

3) tworzyw sztucznych;

4) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

5) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;

6) przeterminowanych leków i szklanych opakowań po lekach

7) odpadów zielonych;

8) metali

9) opakowań z drewna i innych odpadów z drewna;
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1 0) opakowań wielomateriałowych (tetra-pak);

1 1 ) innych odpadów biodegradowalnych;

1 2) chemikaliów i opakowań po chemikaliach;

1 3) zużytych baterii i akumulatorów

1 4) innych odpadów niebezpiecznych;

1 5) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;

1 6) zużytych opon;

1 7) innych komunalnych odpadów problemowych.

2. Odpady wskazane w ust. l pkt 1, 2, 3, 8 i 10 należy zbierać na terenie nieruchomości w workach
(dostarczanych właścicielowi nieruchomości przez podmiot odbierający odpady komunalne), w następujący
sposób:

1 ) w worku niebieskim papier i lektura;

2) w worku zielonym -- szkło bezbaiwne i kolorowe

3) w worku żółtym -- tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe

3. Odpady zebrane w sposób opisany w ust. 2 należy wystawiać na granicy nieruchomości w celu odebrania
ich przez podmiot odbierający odpady, w terminach określonych w Harmonogramie.

4. Odpady wskazane w ust. l pkt 2 i3 można także przekazywać do odpowiednich pojemników zbiorcze'ch do
selektywnej zbiórki odpadów, ustawionych w poszczególnych miejscowościach

5. Odpady o których mowa w ust. l pkt 4, 5, 9 i 16 są odbierane dwa razy w roku (w odstępach około
półrocznych) przez podmiot odbierający odpady komunalne, po ich wystawieniu przed nieruchomość, w terminach
określonych w Harmonogramie. Odpady te można także przekazać własnym transportem do punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych, poza terminami określonymi w Harmonogramie.

6. Odpady o których mowa w ust. l pkt 6 należy przekazywać na bieżąco do specjalnych pojemników
ustawionych w aptece lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

7. Odpady o których mowa w ust. l pkt 7 il l należy zagospodarovvywać we własnym kompostowniku lub
gromadzić w workach z tworzyw sztucznych i przekazywać na bieżąco do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych.

8. Pozostałe odpady zbierane selektywnie należy przekazywać na bieżąco do punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych.

$ 3. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do uprzątania błota, śniegu i lodu z części nieruchomości
służących do użytku publicznego, z częstotliwością zapewniającą utrzymanie ich w czystości oraz bezpieczne
korzystanie z nich.

2. Uprzątnięte błoto, śnieg i lód należy gromadzić w miejscach nieutrudniających ruch pieszych i pojazdów
oraz bezpieczne korzystanie z części nieruchomości służących do uĄ'tku publicznego.

$ 4. 1. Właściciele nieruchomości mogą dokonywać mycia pojazdów samochodowych poza myjniami
wyłącznie wtedy, gdy powstające w wyniku mycia ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarno lub zbierane są
w sposób umożliwiający ich bezpieczne pozbycie się.

2. Mycie pojazdów samochodowych nie może powodować odprowadzania ścieków do zbiorników wodnych
(np. stawów, jezior), wieków, kanalizacji deszczowel lub do ziem

g 5. 1. Właściciele nieruchomości mogą dokonywać napraw i regulacji pojazdów samochodowych w garażu
lub w miejscu zabezpieczonym przed ewentualnym przenikaniem do gruntu zanieczyszczeń, powstających w
wyniku tych prac.

2. Odpady niebezpieczne, w szczególności oleje odpadowe, zużyte katalizatory, materiały nlltracyjne,
powstające w wyniku napraw i regulacji pojazdów samochodowych powinny być zbierane i gromadzone w
pojemnikach do tego przeznaczonych i przekazywane do unieszkodliwienia, zgodnie z przepisami odrębnymi.
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3. Dokonywanie napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi nie może stwarzać
uciążliwości dla mieszkańców nieruchomości, na których dokonuje się napraw oraz mieszkańców sąsiednich
nieruchomości.

Rozdział 2.
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników do zbierania odpadów komunalnych

9 6. 1. Określa się następujące rodzaje pojemników do zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy
Mietków:

1) kosze uliczne o pojemności od 20 do 70 1;

2) kukły na odpady o pojemności 120 1, 240 1 oraz 1,1 m3

3) kontenery o pojemności od 7 do 10 m3;

4) worki o pojemności od 60 do 120 litrów (na odpady zielone);

5) worki o pojemności od 60 do 120 litrów na odpady, o których mowa w $ 2 ust. 2.

2. Pojemniki stosowane przez właścicieli nieruchomości winny być dostosowane do urządzeń technicznych
używanych przez podmioty odbierające odpady.

$ 7. Określa się minimalną pojemność pojemników do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości:

1) dla budynków mieszkalnych co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 120 litrów na każdą
nieruchomość, jednak nie mniej niż 20 1 na mieszkańca;

2) dla lokali handlowych i gastronomicznych -- co najmniej jeden pojemnik o minimalną pojemności 120 1,

jednak nie mniej niż 10 1 na każde 10 m2 powierzchni lokalu;

3) dla zakładów produkcyjnych, usługowych, rzemieślniczych, w odniesieniu do odpadów komunalnych
wytwarzanych w pomieszczeniach biurowych i socjalnych -- co najmniej jeden pojemnik o minimalnej
pojemności 120 1, jednak nie mniej niż 10 1 na każdego pracownika.

$ 8. 1.Na terenach dróg publicznych do zbierania odpadów komunalnych stosu)e się kosze uliczne o
minimalną pojemności 20 1, rozmieszczane na przystankach i chodnikach.

2. Kosze winny być ustawione w miejscach niepowodujących zagrożenia dla ruchu pojazdów i pieszych.

g9.określa się następujące warunki utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitamym,
porządkowym i technicznym:

1) właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać w stanie czystości pojemniki do gromadzenia
odpadów;

2) p(łjemnik nie może być uszkodzony; w przypadku uszkodzenia powinien być niezwłocznie naprawiony lub
wymieniony na wolny od uszkodzeń;

3) pojemnik powinien być okresowo dezynfekowany

Rozdział 3.
Częstotliu'ość i sposób pozby3vania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekb'ch

g [O. ] . Odpadów komuna]nych zmieszanych należy pozbywać się z następującą częstotliwością

1) z nieruchomości zamieszkałych dwa razy w miesiącu, zgodnie z Harmonogramem, nie dopuszczając jednak
do przepełnienia pojemników, w których są zbierane;

2) z nieruchomości niezamieszkałych -- raz lub dwa razy w miesiącu, zgodnie z Harmonogramem, nie
dopuszczając jednak do przepełnienia pojemników, w których są zbierane;

3) z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywa nych jedynie przez część roku -- raz w miesiącu, zgodnie z
Harmonogramem, nie dopuszczając jednak do przepełnienia pojemników, w których są zbierane;

4)z terenów przeznaczonych do użytku publicznego -- raz w miesiącu, zgodnie z Harmonogramem, nie
dopuszczając jednak do przepełnienia pojemników, w których są zbierane.
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2. Odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, o których mowa w $ 2 ust. 2, należy pozbywać się z
częstotliwością raz w miesiącu, zgodnie z Harmonogramem, nie dopuszczając jednak do przepełnienia
pojemników, w których są zbierane.

3. Odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, o których mowa w $ 2 ust. 5, należy pozbywać się z
częstotliwością dwa razy w roku, zgodnie z Harmonogramem.

$ 11. 1. Pozbywanie się odpadów komunalnych odbywa się poprzez wystawienie pojemników lub worków z
odpadami w miejsce na granicy nieruchomości i drogi publicznej, umożliwiające dojazd pojazdowi odbierającemu
odpady, w terminie odbioru odpadów wynikającym z Harmonogramu.

2. Właściciel nieruchomości może także pozbywać się odpadów zbieranych selektywnie poprzez dostarczenie
ich własnym transportem do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

g 12. 1 . Usuwanie nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe lub
w przydomowe oczyszczalnie ścieków, powinno odbywać się z częstotliwością uzależnioną od ilości
wytworzonych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych i objętości zbiomika, w sposób zapewniający
ciągłość u4'tkowania zbiornika oraz uniemożliwiający wydostanie się nieczystości ciekłych poza zbiornik.

2. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie umowy
zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości, a podmiotem uprawnionym do świadczenia usług w tym zakresie.

Rozdział 4.
Wymagania wyniliające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

$ 13. W celu ograniczenia ilości powstających odpadów zaleca się, aby mieszkańcy gminy:

1 ) ograniczali ilość używanych toreb jednorazowych;

2) ponownie wykorzystywali i wydłużali okres używalności niektórych przedmiotów;

3) ograniczali ilość odpadów zmieszanych poprzez prowadzenie wstępnej selekcji odpadów.

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zw:ierzęta domo\te

$ 14. 1 . Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, a w szczególności psy, należy

1 ) wyposażenie psa w obrożę;

2) prowadzenie psa na uwięzi

3) stały skuteczny dozór nad psami i innymi zwierzętami domowymi;

4) niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta w obiektach i na innych
terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach,
parkingach, terenach zielonych; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy
psów-przewodników.

2. Zwolnienie psa ze smyczy, ale z nałożonym kagańcem, jest dozwolone jedynie w miejscach mało
uczęszczanych przez ludzi i tylko w sytuacji, gdy posiadacz ma możliwość sprawowania kontroli nad jego
zachowaniem.

3. Zwolnienie ze smyczy psajest dozwolone na terenie nieruchomości ogrodzonej w sposób uniemożllwiający
jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanel tabliczkę ze stosownym
ostrzeżeniem.

4. Właściciele nieruchomości, na terenie których psy zwolnione są ze smyczy, obowiązani są umieścić przy
odrodzeniu sygnalizację zapewniającą kontakt z poseqą (dzwonek, domofon itp.).

5. Zabrania się wyprowadzania zwierząt na tereny placów zabaw dla dzieci, ośrodków szkolno-
wychowawczych, budynków użyteczności publicznej; postanowienie nie dotyczy właścicieli psów-przewodników
osób niepełnosprawnych.

Rozdział 6.
Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach XĘ'łączonych z produkcji rolniczej

g 15. Właściciel nieruchomości położonej na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej obowiązany jest do
utrzymania zwierząt gospodarskich w sposób niepowodujący:
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1) uciążliwości(np. nadmierny hałas, uciążliwy zapach) dla innych osób zamieszkujących nieruchomość lub
nieruchomości sąsiednie;

2) zagrożenia zdrowia lub życia ludzi i zwierząt.

$ 16. 1 . Właściciel nieruchomości położonej na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej obowiązany jest do
sprawowania opieki nad zwierzętami gospodarskimi przebywającymi najego nieruchomości.

2. Przez sprawowanie opieki nad zwierzętami gospodarskimi rozumie się w szczególności umieszczanie
zwierząt gospodarskich w pomieszczeniach zamkniętych lub na terenie ogrodzonym, w sposób uniemożliwiający
samodzielne wydostanie się z niego.

3. Właściciel nieruchomości, na której przebywają zwierzęta gospodarskie obowiązany jest do składowania i
magazynowania odpadów i nieczystości ciekłych, powstających w związku z utrzymaniem tych zwierząt, w taki
sposób, by nie stanowiły uciążliwości dla otoczenia oraz nie powodowały zanieczyszczenia terenu nieruchomości
oraz wód podziemnych i powierzchniowych.

$ 17. Zabrania się wypasu zwierząt gospodarskich na terenach przeznaczonych do użytku publicznego.
Rozdział 7.

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji

$ ]8. 1. Obowiązkowi deratyzacji podlegają wszystkie nieruchomości niezależnie od rodzaju, przeznaczenia i
sposobu użytkowania. Deratyzację powinno się przeprowadzić co najmniej dwukrotnie w ciągu roku: w okresach
kwiecień-maj i październik-l istopad.

2. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającel zagrożenie sanitarne, Wojt Gminy Mietków może
zarządzić przeprowadzenie deratyzacji w innych terminach niż określone w ust. 1, określając obszary podlegające
obowiązkowej deratyzacl i oraz term in jej przeprowadzenia.

Rozdział 8.
Postanon'ienia koilcowe

g 19. Traci moc uchwała Uchwała Nr XXIV/120/2012 Rady Gminy Mietków z dnia 20 grudnia 2012 r. w
sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mietków (Dz. Urz. Wol. Dom. z 2013 r.,
poz. 1 2 1 8, 1 2 1 9 i 3776).

$ 20. Wykonanie uchwali' powierza się Wójtowi Gminy Mietków.

$ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego i obowiązuje od dnia l sierpnia 2016 r.

Przewodniczącą Rady Gminy

HelenaZA m otUcz
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RADA GMINY
MiETKÓW

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mietków

Zgodnie z art.l l ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach oraz niektórych ustaw (Dz. U. Z 2015 r. poz 87), ustawodawca postanowił, że: ,,Dotychczasowe akty
prawa miqscowego wydane na podstawie art. 4, art. 81, art. 6n, art. 6r ust. 3 i 4 ustawy zmienioną w art. l
zachowują moc na okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż 18 miesięcy od dnia wejścia w życie
niniejszej ustawy" Ustawa weszła w życie w dniu l lutego 201 5 r, a więc temlin wygaszenia mocy aktów prawa
miejscowego upływa z końcem lipca 20 1 6 r.

Takim aktem prawnym wydanym na podstawie art. 4 ust l ustawy d z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach jest regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mietków,
który należało na nowo uchwalić.

W regulaminie uwzględniono wszystkie wymagania i zasady utrzymania porządku i czystości zgodnie z
cytowana ustawą.

Projekt regulaminu został pozytywnie zaopiniowany z uwagami, które zostały uwzględnione w projekcie
przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu (pismo znak HK-EGo-080-10/1 6 z
dnia 1 6 czerwca 20 1 6 r)

Mając powyższe na uwadze, podjęcie mniejszą uchwały należy uznać za uzasadnione

P rze WJO dD i cząc a
R;i?!ggl j6miny

Helen .rtj\mgvvicz' x--........--
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