UCHWAŁA NR XII/69/2016
RADY GMINY MIELESZYN
z dnia 11 marca 2016 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Mieleszyn
Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, z późn. zm1))
oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
uchwala się, co następuje:
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Mieleszyn dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;
2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych,
warunków rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym;
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości
ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku
publicznego;
4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę
przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem
terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z
produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach
lub w poszczególnych nieruchomościach;
7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej
przeprowadzania.
§ 2. Regulamin obowiązuje właścicieli
niezamieszkałych na terenie gminy.

1) Zmiany

nieruchomości

zamieszkałych

i

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1890.
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Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 3. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do zbierania następujących
rodzajów odpadów komunalnych:
1) szkło;
2) papier;
3) tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe;
4) komunalne odpady zielone ulegające biodegradacji;
5) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
6) zużyte opony;
7) powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia;
8) zużyte baterie i akumulatory;
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
10) przetreminowane leki;
11) odpady budowlane i rozbiórkowe.
2. Odpady, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, należy zbierać w pojemnikach lub
workach określonych w rozdziale 3.
§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia śniegu, błota, lodu
oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,
w tym z chodników położonych przy granicy nieruchomości;
2. Uprzątnięte z chodnika położonego wzdłuż nieruchomości błoto, śnieg i lód
należy gromadzić na skraju chodnika, z zachowaniem możliwości odpływu wody do
kanalizacji i niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.
§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami może
odbywać się na terenie nieruchomości pod następującymi warunkami:
1) mycie może odbywać się na utwardzonej części nieruchomości, a ścieki będą
odprowadzane bezpośrednio do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika
bezodpływowego;
2) do mycia należy stosować środki chemiczne ulegające biodegradacji;
3) należy myć wyłącznie nadwozie pojazdu.
2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może
odbywać się na terenie nieruchomości pod warunkiem, że powstające odpady nie będą
powodowały zanieczyszczenia środowiska, a sposób postępowania z nimi będzie
zgodny z obowiązującymi przepisami.
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Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych
§ 6. Właściciele nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy i niezamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zbierają je w pojemnikach oraz w workach
odpowiadającym obowiązującym normom.
§ 7. 1. Do zbierania odpadów komunalnych należy stosować pojemniki:
1) o pojemności 120 l,
2) o pojemności 240 l,
3) o pojemnościi 1100 l,
4) kosze uliczne o pojemności od 20 l.
2. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki o następujących
ujednoliconych kolorach :
1) kolor niebieski z przeznaczeniem na papier i tekturę,
2) kolor zielony z przeznaczeniem na szkło,
3) kolor żółty z przeznaczeniem na plastik,
4) kolor czerwony z przeznaczeniem na metal,
5) kolor brązowy z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji.
3. Odpady komunalne zmieszane, odbierane z częstotliwością jeden raz na dwa
tygodnie należy gromadzić w pojemnikach do tego celu przeznaczonych, o minimalnej
pojemności uwzględniające następujące normy:
1) 40 l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą
nieruchomość,
2) dla szkół 5 l na każdego ucznia i pracownika,
3) dla przedszkoli 5 l na każde dziecko i pracownika,
4) dla lokali handlowych 5 l na jednego pracownika, jednak co najmniej 1 pojemnik
120 l,
5) dla lokali gastronomicznych 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne,
6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do
pomieszczeń biurowych i socjalnych, 5 l na jednego pracownika, jednak co najmniej
jeden pojemnik 60 l na zakład,
7) dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub działki
wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez część roku
(obejmujący sześcio miesięczy sezon letni) co najmniej jeden pojemnik 120 l.
8) dla urzędów i instytucji co najmniej jeden pojemnik 1100 l,
9) dla cmentarzy, co najmniej 1100 l na każdy 1 ha powierzchni.
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4. Odpady zbierane selektywnie: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale oraz
opakowania wielomateriałowe należy gromadzić w workach o odpowiednich kolorach
do tego przeznaczonych.
5. Odpady komunalne ulegające biodegradacji gromadzone w odpowiednich
pojemnikach, workach do tego przeznaczonych.
6. Meble i inne odpady wielkogabarytowe należy gromadzić na terenie
nieruchomości.
7. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy wydzielić ze strumienia
odpadów komunalnych i dostarczyć do punktu mieszczącego się przy Urzędzie Gminy
w Mieleszynie.
8. Zużyte baterie i akumulatory należy wydzielić ze strumienia odpadów
komunalnych i przekazywać do wybranych punktów zbiórki (sklepy, placówki
oświatowe, Urząd Gminy).
9. Przeterminowane chemikalia należy gromadzić na terenie nieruchomości.
10. Zużyte opony należy gromadzić na terenie nieruchomości.
11. Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i
przekazywać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptece.
12. Odpady budowlane
uniemożliwiających pylenie.

należy

gromadzić

w

specjalnych

pojemnikach,

13. Z odpadami zawierającymi azbest należy postępować zgodnie z ustawą.
14. W miejscach publicznych (place, chodniki, zieleńce, przystanki autobusowe)
odpady komunalne należy gromadzić w koszach ulicznych o minimalnej pojemności
20l.
§ 8. 1. Pojemniki oraz worki należy udostępnić w dniu odbioru odpadów,
wystawiając je przed posesję w miejscu widocznym i dostępnym dla pracowników
podmiotu odbierającego odpady bez konieczności wejścia na teren nieruchomości.
2. W przypadku braku możliwości dojazdu do posesji, obowiązkiem właściciela
posesji jest przewiezienie zebranych, zarówno selektywnie jak i zmieszanych odpadów,
w wyznaczonych harmonogramem terminach do wcześniej określonego miejsca przy
drodze, którą porusza się pojazd podmiotu odbierającego.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości
ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku
publicznego
§ 9. 1. Częstotliwość pozbywania się komunalnych odpadów zmieszanych z
nieruchomości, powinna być dostosowana do ilości powstających w niej odpadów.
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych
w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
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2. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z
terenów nieruchomości oraz z terenów publicznych przeznaczonych do wspólnego
użytku:
1) odpady komunalne zmieszane co dwa tygodnie w teminach określonych w
harmonogramie. Harmonogram wywozu dostępny w Urzędzie Gminy oraz na
stronie internetowej Urzędu,
2) papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe,
conajmniej jeden raz w miesiącu. Odbiór odpadów komunalnych bezpośrednio z
nieruchomości w teminach określonych w harmonogramie,
3) odpady ulegające biodegradacji od 1 kwietnia do 30 listopada conajmniej raz w
miesiącu. Odbiór odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości w teminach
określonych w harmonogramie,
4) meble i inne odpady wielkogabarytowe odbierane będą dwa razy w ciągu roku
bezpośrednio od właściciela nieruchomości ( na zasadzie wystawki) zgodnie z
haromonogramem.
4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać przedsiębiorcy
odpowiedzialnemu za odbieranie odpadów komunalnych w terminach ustalonych w
harmonogramie lub dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów,
5) meble i odpady wielkogabarytowe należy przekazywać przedsiębiorcy
odpowiedzialnemu za odbieranie odpadów komunalnych w terminach ustalonych w
harmonogramie,
6) odpady budowlane i rozbiórkowe należy zbierać w pojemnikach zamówionych u
przedsiębiorcy odpowiedzialnego za odbieranie odpadów komunalnych.
3. Częstotliwości odbierania i pozbywania się odpadów określone w ust. 2
obowiązują na terenie wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
oraz na terenie nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady.
§ 10. Z zastrzeżeniem przepisów odrębnych dopuszcza się prowadzenie przez
właściciela nieruchomości na terenie nieruchomości, do której posiada tytuł prawny,
kompostowanie odpadów biodegradowalnych.
§ 11. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości
ciekłych z terenu nieruchomości w następujący sposób:
1) właściciele nieruchomości, którzy z powodów technicznych nie są podłączeni do
sieci kanalizacji sanitarnej zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w
szczelny bezodpływowy zbiornik i opróżniania z częstotliwością zapewniającą
niedopuszczenie do przepełnienia, bądź wylewania się nieczystości na powierzchnię
terenu,
2) właściciele nieruchomości posiadający zbiornik bezodpływowy zobowiązani są do
korzystania z usług przedsiębiorcy uprawnionego do opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Id: A4E15F8B-49A2-40D7-8C88-D1880D7CC105. Podpisany

Strona 5

2. W przypadku nieruchomości wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie
ścieków, usuwanie osadu winno odbywać się z częstotliwością określoną w instrukcji
urządzenia.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódziego planu gospodarki odpadami
§ 12. W celu wypełnienia wymagań wynikających z Wojewódzkiego Planu
Gospodarki Odpadami Gmina Mieleszyn podejmie następujące działania:
1) objęcie zorganizowanym systemem odbioru odpadów komunalnych w tym
selektywną zbiórką wszystkich mieszkańców na terenie gminy,
2) zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczenie ich ilości i negatywnego
oddziaływania na środowisko,
3) zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk odpadów, jeśli nie udało się
zapobiec ich powstawaniu,
4) zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których
powstaniu nie udało się zapobiec i których nie udało się poddać odzyskowi,
5) intensyfikacja działań edukacyjno – informacyjnych promujących odpowiednie
sposoby postępowania z odpadami,
6) promowanie wykorzystywania produktów wytwarzanych z materiałów służących
do ponownego użycia lub przetworzenia,
7) całkowite wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów,
8) kontrole podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbioru, transportu,
odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
9) prowadzenie przez gminy kontroli rejestru działalności regulowanej w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 13. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania
bezpieczeństwa i środków ostrożności zapewniając ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do
wspólnego użytku, ponoszą też odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.
2. Właściciele zwierząt domowych zobowiązani są do zabezpieczenia miejsca ich
przebywania przed samodzielnym opuszczeniem tych miejsc oraz do sprawowania
dozoru nad nimi, szczególnie w sytuacji, gdy zwierzę nie jest uwiązane.
Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej
§ 14. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich przez właścicieli
nieruchomości pod następującymi warunkami:
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1) posiadania budynków służących do hodowli zwierząt i urządzeń do gromadzenia
odpadów zwierzęcych (szczelne płyty gnojowe, zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę),
wykonanych i zlokalizowanych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami,
2) wytwarzane podczas prowadzenia hodowli odpady i nieczystości ciekłe nie będą
powodować zanieczyszczania terenu nieruchomości oraz nie będą powodować
zagrożenia dla otaczającego środowiska w szczególności wód powierzchniowych
i podziemnych,
3) hodowla nie będzie stwarzała uciążliwości zapachowych (odoru) i hałasu dla
mieszkańców zamieszkujących na sąsiednich nieruchomościach.
Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 15. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają hale magazynowe i usługowe, budynki
użyteczności publicznej, sklepy z żywnością, obszary zabudowane budynkami
wielolokalowymi posiadającymi podpiwniczenie oraz pozostałe miejsca, w których
stwierdzono obecność gryzoni.
2. Obowiązkowej
podziemnej.

deratyzacji

podlegają

również

urządzenia

infrastruktury

3. Deratyzację należy przeprowadzać corocznie, w terminach: od 1 do 30 kwietnia
lub od 15 października do 15 listopada i zawsze w przypadku stwierdzenia obecności
gryzoni na terenie nieruchomości.
Rozdział 9.
Postanowienia końcowe
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieleszyn.
§ 19. Traci moc uchwała Nr XXII/154/2014 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 14
lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Mieleszyn (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia
27 lutego 2014 r. poz. 1263).
§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Eugeniusz Meller
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Uzasadnienie
do uchwały Nr XII/69/2016
Rady Gminy Mieleszyn
z dnia 11 marca 2016 r.
Uchwałą Nr XXII/154/2014 z dnia 14 lutego 2014 r. Rada Gminy Mieleszyn uchwaliła
regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mieleszyn. Przedmiotowa uchwała
została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego poz. 1263.
Obowiązek uchwalenia nowego regulaminu wynika z zapisu art. 4 znowelizowanej ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminie i dostosowania do zapisów zmian w Wojewódzkim
Planie gospodarki Odpadami (WPGO). Nowe przepisy ustawy zobowiązują gminy do ustalenia
rocznej opłaty ryczałtowej dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe
wykorzystywane jedynie przez część roku oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku, w związku z czym nowa
uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu wprowadza zapisy dotyczące zasad obowiązujących
na przedmiotowych nieruchomościach. W przedkładanej uchwale zawarto wszystkie elementy
jakie z mocy ustawy regulamin powinien zawierać oraz umieszczono sprawdzone w praktyce
zapisy z regulaminu dotychczas funkcjonującego. Regulamin precyzuje także obowiązki
właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarki
wodno – ściekowej i wymagań związanych z utrzymywaniem zwierząt domowych i zwierząt
gospodarskich. Podjęcie powyższej uchwały pozwoli na realizację zadań wynikających z treści
znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
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