UCHWAŁA NR III/15/2018
RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA
z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mieroszów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
9 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów
(Dz. U. z 2017 r. poz. 19), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu, Rada
Miejska Mieroszowa uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mieroszów, który stanowi
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieroszowa.
§ 3. Traci moc uchwała nr XXXI/141/16 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 27 października 2016 r. sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mieroszów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

Załącznik do uchwały nr III/15/2018 Rady
Miejskiej Mieroszowa z dnia 20 grudnia 2018 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mieroszów
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mieroszów, zwany dalej Regulaminem, określa
szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mieroszów.
§2
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454);
2) pojemnikach ogólnodostępnych – rozumie się przez to rozmieszczone na terenie Gminy Mieroszów
pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów: papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych, do których
mieszkańcy samodzielnie i nieodpłatnie dostarczają odpady;
3) punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)– rozumie się przez to specjalnie
w tym celu przygotowane, wyposażone i dozorowane miejsce, zlokalizowane w miejscu dostępnym dla
mieszkańców, w którym mieszkańcy mogą nieodpłatnie przekazywać odpady zbierane w sposób
selektywny, tj:
a) papier i tektura;
b) tworzywa sztuczne;
c) szkło;
d) opakowania wielomateriałowe;
e) odpady zielone;
f) odpady ulegające biodegradacji;
g) przeterminowane leki;
h) chemikalia i opakowania po chemikaliach;
i) zużyte baterie i akumulatory;
j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
k) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
l) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;
m) zużyte opony;
4) odpadach zmieszanych – rozumie się przez to odpady, które pozostają po sortowaniu odpadów
i wyodrębnieniu z nich frakcji odpadów podlegających selektywnej zbiórce;
5) opakowaniu wielomateriałowym - rozumie się przez to opakowanie wykonane co najmniej z dwóch
różnych materiałów, których nie można rozdzielić ręcznie lub za pomocą prostych metod mechanicznych
art. 8 pkt.10 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 150 z późn. zm.);
6) selektywnie odbieranych frakcjach odpadów - rozumie się przez to następujące rodzaje odpadów: papier
i tektura w tym odpady opakowaniowe, tworzywa sztuczne w tym odpady opakowaniowe i opakowania
wielomateriałowe, szkło (bezbarwne i kolorowe) w tym opakowaniowe, odpady zielone.

Rozdział 2.
Obowiązki i wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku
na terenie nieruchomości
§3
1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez
selektywne zbieranie i przekazywanie do odbioru następujących rodzajów odpadów komunalnych:
a) papier;
b) metale;
c) tworzywa sztuczne;
d) szkło;
e) opakowania wielomateriałowe;
f) odpady zielone;
g) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;
h) przeterminowane leki;
i) chemikalia i opakowania po chemikaliach;
j) zużyte baterie i akumulatory;
k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
l) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
m) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;
n) zużyte opony.
2. Na terenie gminy Mieroszów selektywna zbiórka odpadów komunalnych prowadzona jest w następujący
sposób:
a) indywidualny – polegający na selektywnej zbiórce odpadów obejmujących: papier i tekturę, szkło,
tworzywa sztuczne łącznie z metalami i opakowaniami wielomateriałowymi oraz odpady ulegające
biodegradacji – w osobnym pojemniku lub worku;
b) zbiorowy – polegający na selektywnej zbiórce odpadów: papieru, szkła kolorowego, tworzyw sztucznych
łącznie z metalami w ogólnodostępnych pojemnikach, do których mieszkańcy samodzielnie
i nieodpłatnie dostarczają odpady.
3. Obowiązujący sposób prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów dotyczy wszystkich rodzajów zabudowy,
w tym nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy
oraz w części, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
§4
1.
W zakresie uprzątnięcia błota, śniegu, lodu lub innych zanieczyszczeń z części nieruchomości
służących
do użytku publicznego, właściciele nieruchomości, zapewniają:
1) niezwłoczne uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących
do użytku publicznego;
2) gromadzenie błota, śniegu i lodu uprzątniętego z części nieruchomości służących do użytku publicznego
na skraju chodnika od strony jezdni, w sposób niezagrażający bezpieczeństwu przechodniów
i pojazdów, nieutrudniający ruchu, niezagrażający istniejącej roślinności oraz umożliwiający odpływ
wody do kanalizacji.

§5
W zakresie mycia pojazdów samochodowych poza myjniami, ustala się, że na terenie nieruchomości
położonych w granicach Gminy Mieroszów, mycie pojazdów można przeprowadzić wyłącznie, jeżeli:
1) mycie odbywa się na terenie nieruchomości niesłużącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że
ścieki z mycia pojazdów odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone są w sposób
umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy, w szczególności ścieki takie nie mogą być
odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi;
2) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego wydzielonych i specjalnie
oznaczonych.
§6
W zakresie naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, ustala się, że na terenie gminy
Mieroszów dokonywanie napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, dozwolone jest
wyłącznie w przypadku:
1) wystąpienia awarii i polega na wykonaniu drobnych napraw lub doraźnych czynności umożliwiających
kontynuowanie jazdy lub uruchomienie pojazdu;
2) wykonywania napraw w garażach lub na wydzielonych i utwardzonych częściach nieruchomości pod
warunkiem, że naprawa pojazdów samochodowych nie powoduje zanieczyszczania środowiska i nie
wymaga usuwania olejów, płynów chłodniczych i hamulcowych oraz prac lakierniczych oraz nie stwarza
uciążliwości dla współwłaścicieli nieruchomości lub właścicieli sąsiednich nieruchomości.
Rozdział 3.
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania oraz utrzymania tych
pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§7
2. Pojemniki przeznaczone do zbiórki odpadów komunalnych zmieszanych oraz posegregowanych muszą być
sprawne technicznie, szczelne, zamykane, wykonane z materiałów trudnopalnych, przystosowane
do opróżniania przez pojazdy specjalistyczne oraz spełniać wymagania normy EN-840.
2.
Pojemniki lub worki przeznaczone do zbiórki odpadów komunalnych muszą być oznakowane
odpowiednim kolorem, w sposób jednoznacznie wskazujący przeznaczenie pojemnika lub worka na
odpady określonego rodzaju, tj.:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – osobny pojemnik lub worek koloru czarnego lub
szarego z napisem „ZMIESZANE”;
2) papier i tektura w tym odpady opakowaniowe – osobny pojemnik lub worek koloru niebieskiego
z napisem „PAPIER”;
3) metale, w tym odpady opakowaniowe z metali, tworzywa sztuczne w tym odpady opakowaniowe oraz
odpady opakowaniowe wielomateriałowe – osobny pojemnik lub worek koloru żółtego z napisem
„METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”
4) szkło (bezbarwne i kolorowe) w tym odpady opakowaniowe – osobny pojemnik lub worek koloru
zielonego z napisem „SZKŁO”
5) odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone – osobny pojemnik lub worek koloru brązowego
z napisem „BIO” lub kompostownik.

§8
1. Ustala się następujące pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości położonych w granicach Gminy Mieroszów:
2) worki o pojemności od 60 do 120 l;
3) pojemnik na odpady komunalne o pojemności 60 l;
4) pojemnik na odpady komunalne o pojemności 120 l;
5) pojemnik na odpady komunalne o pojemności 240 l;
6) pojemnik na odpady komunalne o pojemności 1100 l;
7) pojemnik na odpady komunalne o pojemności 2500 l;
8) kosze uliczne przy drogach publicznych o minimalnej pojemności 20 l.
2. Pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych musi być dostosowana
do liczby osób korzystających z tych pojemników, ilości wytwarzanych odpadów komunalnych zabieranych
i odbieranych z terenu nieruchomości oraz częstotliwości ich opróżniania.
§9
1. O rodzaju, pojemności i lokalizacji ustawionych na terenie nieruchomości pojemników na odpady
komunalne zmieszane decyduje właściciel nieruchomości, z zachowaniem następujących norm:
1) dla nieruchomości zamieszkałej – co najmniej 36 l na jednego mieszkańca przy odbiorze co 2 tygodnie,
jednak nie mniej niż jeden pojemnik 60 l;
2) dla placówek oświatowych – co najmniej 4 l na każdego ucznia/wychowanka/dziecko oraz
10 l na jednego pracownika przy odbiorze co 2 tygodnie, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 60 l;
3) dla hoteli, pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych – co najmniej 10 l na jedno łóżko oraz
10 l na jednego pracownika przy odbiorze co 2 tygodnie, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 60 l;
4) dla szpitali i innych placówek zdrowia całodziennego pobytu – co najmniej 30 l na jedno łóżko oraz
10 l na jednego pracownika przy odbiorze co 2 tygodnie, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 120 l;
5) dla lokali handlowych:
a) spożywczych – co najmniej 3 l na 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu przy odbiorze co 2 tygodnie,
jednak nie mniej niż jeden pojemnik 60 l;
b) pozostałych lokali handlowych – co najmniej 10 l na jednego pracownika przy odbiorze
co 2 tygodnie, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 60 l;
6) dla lokali gastronomicznych – co najmniej 8 l na każde miejsce konsumpcyjne oraz 10 l na jednego
pracownika przy odbiorze co 2 tygodnie, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 60 l;
7) dla wszystkich innych niż wyżej wymienione – co najmniej 10 l na jednego pracownika przy odbiorze
co 2 tygodnie, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 60 l.
2. Normy gromadzenia odpadów, o których mowa w §9 ust. 1, mają zastosowanie również do pojemników
na odpady komunalne zebrane selektywnie.
3. Przy innej częstotliwości odbioru odpadów komunalnych niż określona w §9 ust. 1, minimalną ilość
pojemników na odpady komunalne należy obliczyć proporcjonalnie do norm określonych w §9 ust. 1.
4. Dopuszcza się korzystanie z pojemnika przez więcej niż jednego właściciela nieruchomości.
5. Jeżeli właściciele więcej niż jednej nieruchomości korzystają z tych samych pojemników, łączna pojemność
tych pojemników winna odpowiadać co najmniej sumie minimalnej pojemności pojemników, ustalonej
na podstawie §9 ust. 1 dla każdej nieruchomości.
6. Korzystanie ze wspólnych pojemników przez właścicieli kilku nieruchomości jest możliwe wyłącznie
w przypadku, gdy wszyscy właściciele zbierają odpady selektywnie.

7. Właściciele nieruchomości obowiązani są do utrzymywania pojemników do zbierania odpadów
komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez:
1) mycie, odkażanie, dezynfekcję pojemników;
2) wymianę pojemników w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia, które uniemożliwiają ich dalsze
użytkowanie;
3) zapewnienie odpowiedniej pojemności i ilości pojemników lub worków do ilości wytwarzanych
odpadów, tak by nie dochodziło do ich przepełniania;
4) porządkowanie terenu wokół pojemników, w szczególności usuwanie z terenu wokół pojemników
odpadów, które z nich wypadły lub nie zostały wrzucone.
8. Ustala się, że obowiązki właścicieli nieruchomości, o których mowa w §9 ust. 7 pkt 1-3, przejmuje Gmina
Mieroszów jako część usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 10
1. Pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych należy ustawić w granicach nieruchomości,
z której zbierane są odpady lub na terenie sąsiadującym, do którego właściciel nieruchomości posiada tytuł
prawny, w odpowiednio przygotowanych miejscach, dostępnych zarówno dla użytkownika, jak i dla
podmiotów uprawnionych, w sposób nie powodujący uciążliwości i utrudnień dla osób trzecich.
2. W przypadku, gdy nie jest możliwe ustawienie pojemników lub worków w miejscu dostępnym dla
podmiotów uprawnionych bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości, właściciel
nieruchomości zobowiązany jest wystawić na czas odbioru odpadów pojemniki lub worki przed nieruchomość
w taki sposób, aby nie utrudniać ruchu pieszego oraz nie stwarzać zagrożenia dla osób trzecich.
3. Worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów należy umieszczać w miejscu ustawiania
pojemników lub w innym miejscu uzgodnionym z odbiorcą odpadów wyłącznie w dniu wskazanym
w harmonogramie odbioru danego rodzaju odpadów.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenów
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 11
2.
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący utrzymanie czystości i porządku na terenie
nieruchomości.
3. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych:
1) zmieszane odpady komunalne:
a) w zabudowie zwartej miasta Mieroszów oraz sołectwa Sokołowsko – raz na tydzień;
b) w zabudowie jednorodzinnej oraz z terenów wiejskich Gminy Mieroszów – nie rzadziej niż raz
na dwa tygodnie;
2) selektywnie odbierane frakcje odpadów:
a) papier i tektura, szkło i tworzywa sztuczne łącznie z metalami i opakowaniami wielomateriałowymi
gromadzone na nieruchomości – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu;
b) papier i tektura, szkło i tworzywa sztuczne łącznie z metalami i opakowaniami wielomateriałowymi
gromadzone w pojemnikach ogólnodostępnych – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu, przy czym
częstotliwość odbioru tych odpadów ma gwarantować nieprzepełnianie się pojemników;

c) odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone:
• gromadzone na terenie miasta Mieroszów na nieruchomościach w zabudowie
wielkolokalowej oraz sołectwa Sokołowsko – w okresie od kwietnia do października
co najmniej raz na tydzień, a w okresie od listopada do marca co najmniej raz
na 2 tygodnie;
• gromadzone na terenie miasta na nieruchomościach w zabudowie jednorodzinnej oraz na
terenach wiejskich– w okresie od kwietnia do października co najmniej raz na 2 tygodnie,
a w okresie od listopada do marca co najmniej raz na miesiąc.
3) przeterminowane leki:
a) przekazane do wyznaczonej apteki na terenie Gminy Mieroszów – według potrzeb właścicieli
nieruchomości;
b) przekazane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – według potrzeb
właścicieli nieruchomości;
4) chemikalia i opakowania po chemikaliach – według potrzeb właścicieli nieruchomości;
5) zużyte baterie i akumulatory – według potrzeb właścicieli nieruchomości;
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – według potrzeb właścicieli nieruchomości oraz co najmniej
jeden raz w roku w systemie akcyjnym według ustalonego harmonogramu;
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe – według potrzeb właścicieli nieruchomości oraz co najmniej
jeden raz w roku w systemie akcyjnym według ustalonego harmonogramu;
8) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne – systematycznie w trakcie
prowadzonych prac, nie później jednak niż po zakończeniu prac budowlanych remontowych
i modernizacyjnych;
10) zużyte opony – według potrzeb właścicieli nieruchomości;
11) odpady z koszy ulicznych ustawionych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego – nie
rzadziej niż jeden raz w tygodniu, przy czym częstotliwość odbioru tych odpadów ma gwarantować
nieprzepełnianie się koszy ulicznych.
3. Ustala się następujący sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:
1) zmieszane odpady komunalne należy umieszczać w pojemnikach przeznaczonych do zbierania
odpadów zmieszanych lub workach, spełniających wymagania regulaminu, z których zostaną odebrane
przez podmiot uprawniony, na podstawie umowy zawartej z gminą;
2) tworzywa sztuczne łącznie z metalami należy umieszczać w pojemnikach lub workach przeznaczonych
do zbierania tego typu odpadów, spełniających wymagania regulaminu, z których zostaną odebrane
przez podmiot uprawniony, na podstawie umowy zawartej z gminą;
3) papier i tekturę oraz szkło należy umieszczać w ogólnodostępnych pojemnikach przeznaczonych
do tego celu zlokalizowanych na terenie Gminy Mieroszów, spełniających wymagania regulaminu,
z których zostaną odebrane przez podmiot uprawniony, na podstawie umowy zawartej z gminą lub
przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
4) odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone należy zagospodarować we własnym zakresie
w kompostownikach przydomowych oraz działkowych, zbierane w pojemnikach lub workach
przystosowanych do tego celu i usuwane zgodnie z harmonogramem lub przekazywać do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
5) przeterminowane leki należy umieszczać w pojemniku do zbierania przeterminowanych leków, który
zlokalizowany jest w wyznaczonej aptece na terenie gminy Mieroszów lub przekazywać do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
6) chemikalia i opakowania po chemikaliach pochodzące z gospodarstw domowych należy przekazywać
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;

7) zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać podmiotom zbierającym baterie i akumulatory
na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1803 z późn. zm.) lub do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych;
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać podmiotom zbierającym zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, na zasadach określonych
w przepisach ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1466), przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych lub umieszczać w wyznaczonym miejscu podczas zbierania odpadów w systemie
akcyjnym przez podmiot uprawniony, według ustalonego harmonogramu;
8) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych lub umieszczać w wyznaczonym miejscu podczas zbierania odpadów w systemie
akcyjnym przez podmiot uprawniony, według ustalonego harmonogramu;
9) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne umieszczać w odpowiednich
pojemnikach do zbierania odpadów budowlanych, z których zostaną odebrane przez podmiot
uprawniony, na podstawie umowy zawartej przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem lub
przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
10) zużyte opony należy przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
§ 12
1.

Zabrania się:
1) umieszczania w pojemnikach na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, odpadów
wielkogabarytowych, odpadów z remontów i budowlanych, gorącego popiołu i żużlu, śniegu, lodu,
odpadów niebezpiecznych leków i chemikaliów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
baterii i akumulatorów, zużytych opon
2) umieszczania w pojemnikach na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odpadów
opakowaniowych: z papieru, tworzyw sztucznych, szkła kolorowego, odpadów wielomateriałowych,
odpadów zielonych w przypadku prowadzenia ich selektywnej zbiórki,
3) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, odpadów
opakowaniowych pochodzących z działalności gospodarczej, odpadów medycznych, weterynaryjnych
oraz kuchennych pochodzących z lokali gastronomicznych,
4) umieszczania w pojemnikach i workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki, odpadów innych niż
te, na jakie przeznaczony jest pojemnik lub worek,
5) magazynowania na terenie nieruchomości odpadów poza miejscami do tego wyznaczonymi,
6) wywożenia i wysypywania odpadów w miejscach na ten cel nie przeznaczonych (tworzenia
tzw. dzikich wysypisk),
7) spalania odpadów (za wyjątkiem przypadków określonych w przepisach odrębnych).
§ 13

1. Nieczystości ciekłe z terenów nieruchomości gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych
należy usuwać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczanie do ich przepełniania lub wylewania
na powierzchnię ziemi, dostosowaną do potrzeb właścicieli, jednak nie rzadziej niż jeden raz w roku.
2. Nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości należy pozbywać się w sposób niepowodujący
zanieczyszczenia terenu.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 14
1. Należy dążyć do:
1) zmniejszenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska
odpadów,
2) zmniejszenia masy powstających odpadów przez ograniczenie marnowania żywności oraz
wprowadzenie selektywnego zbierania bioodpadów z zakładów zbiorowego żywienia,
3) zwiększania świadomości społeczeństwa na temat należytego gospodarowania odpadami komunalnymi
(w tym odpadami żywności i innymi odpadami ulegającymi biodegradacji),
4) zwiększania poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkła z odpadów komunalnych,
5) zapewnienia jak najwyższej jakości zbieranych odpadów (przez odpowiednie systemy selektywnego
zbierania odpadów), w taki sposób, aby mogły one zostać w możliwie najbardziej efektywny sposób
poddane recyklingowi,
6) konsekwentnego stosowania się do zakazu składowania zmieszanych odpadów komunalnych bez
przetworzenia,
7) wyeliminowania miejsc nielegalnego składowania odpadów komunalnych.
2. Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, wytworzone na terenie nieruchomości można
zagospodarować w kompostownikach przydomowych, w kompostownikach działkowych lub biogazowniach
rolniczych, we własnym zakresie i na własne potrzeby.
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
§ 15
2. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi oraz
powodować zanieczyszczania terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do:
1) zabezpieczenia terenu nieruchomości w taki sposób, aby zwierzę nie mogło się z niej wydostać;
2) natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta, w szczególności
na klatkach schodowych lub innych pomieszczeniach wspólnego użytku, jak również na chodnikach,
ulicach i placach, trawnikach i innych miejscach publicznych i umieszczania tych nieczystości
w pojemnikach na odpady komunalne.
3. W miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku wyprowadzanie psa bez smyczy lub bez kagańca, jest
dozwolone tylko wtedy, gdy pies jest oznakowany w sposób umożliwiający identyfikację właściciela lub
opiekuna, a osoba, z którą przebywa ma możliwości sprawowania kontroli nad zwierzęciem.

Rozdział 7.
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania
§ 16
1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane
na prywatnych posesjach jedynie dla potrzeb własnego gospodarstwa domowego.
2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej na obszarze Gminy Mieroszów dopuszcza się utrzymywanie
zwierząt gospodarskich przy zachowaniu następujących warunków:
1) odległość granicy wybiegu, budynków inwentarskich lub klatek od okien i drzwi sąsiednich budynków
mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej nie może być mniejsza niż 50 m, z zastrzeżeniem
pkt. 5;
2) odległość granicy wybiegu, budynków inwentarskich lub klatek od zakładów służby zdrowia, placówek
oświatowo – wychowawczych, wytwórni lub przetwórni artykułów spożywczych zakładów zbiorowego
żywienia, obiektów o charakterze wypoczynkowym, obiektów kultu religijnego oraz terenów
sportowych i rekreacyjnych nie może być mniejsza niż 200 m;
3) odległość granicy wybiegu, budynków inwentarskich lub klatek od indywidualnych ujęć wodnych nie
może być mniejsza niż 50 m;
4) odległość granicy wybiegu, budynków inwentarskich lub klatek od granicy działki sąsiedniej, drogi lub
ciągu pieszego nie może być mniejsza niż 8 m;
5) utrzymywanie nie będzie powodowało na nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak odór lub
hałas;
6) wybiegi dla zwierząt będą ogrodzone w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierząt poza obręb
wybiegu;
7) odpady i nieczystości wytwarzane w związku z utrzymywaniem zwierząt gospodarskich gromadzone
i usuwane będą zgodnie z przepisami odrębnymi i Regulaminem oraz nie będą powodowały
zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz innych nieruchomości, a także wód powierzchniowych
i podziemnych.
Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§ 17
1. Jako obszary podlegające obowiązkowi deratyzacji, wyznacza się położone w granicach administracyjnych
Gminy Mieroszów nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi, użyteczności publicznej,
produkcyjnymi, handlowymi, usługowymi oraz gospodarstwa rolne.
2. Obowiązkowa deratyzacja przeprowadzona będzie dwukrotnie w ciągu roku, tj. w okresie kwiecień/maj oraz
październik/listopad lub częściej, w zależności od występujących potrzeb.

Uzasadnienie
do UCHWAŁY NR III/15/2018
RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA
z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mieroszów
Podjęcie przez Radę Miejską w Mieroszowie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Mieroszów jest związane z koniecznością wprowadzenia zmian w zakresie
nowych zasad selektywnej zbiórki odpadów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów
(Dz.U. z 2017 r. poz. 19), które weszło w życie 1 lipca 2017 r.
Zgodnie z brzmieniem przepisu § 6 ust. 3 powołanego wyżej Rozporządzenia „umowa na odbieranie
lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości obowiązująca w dniu
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, która określa wymagania w zakresie selektywnego zbierania
odpadów komunalnych w sposób niezgodny z niniejszym rozporządzeniem, zachowuje ważność na czas, na
jaki została zawarta, jednak nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2021 r.” Obecnie obowiązująca umowa z firmą
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o., z siedzibą w Lubawce 58-420,
ul. Nadbrzeżna 5a wygasa z dniem 31 grudnia 2018 r.
Projekt przedmiotowej uchwały podlega zaopiniowaniu przez państwowego powiatowego inspektora
sanitarnego.
W związku powyższym konieczne jest podjęcie nowej uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Mieroszów.

