
 

 

OBWIESZCZENIE NR XXVII/1/2013 

RADY GMINY MĘCINKA 

z dnia 29 lipca 2013 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie gminy Męcinka 

1) Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 oraz z 2011 r. Nr 177, poz. 676) ogłasza się 

w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały nr XXII/137/2012 Rady Gminy Męcin-

ka z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mę-

cinka (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r., poz. 846) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:  

a) uchwałą nr XXV/163/2013 Rady Gminy Męcinka z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany regula-

minu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Męcinka (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r.,  

poz. 3678);  

b) uchwałą nr XXVI/171/2013 Rady Gminy Męcinka z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany regulami-

nu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Męcinka (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r.,  

poz. 3679). 

2) Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy: 

W. Gregulski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 7 sierpnia 2013 r.

Poz. 4631



Załącznik do obwieszczenia nr XXVII/1/ 

/2013 Rady Gminy Męcinka z dnia 29 lipca 

2013 r. 

 

UCHWAŁA NR XXII/137/2012 

RADY GMINY MĘCINKA 

z dnia 28 grudnia 2012 r. 

 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Męcinka 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-

nach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391), uchwala się, co następuje: 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Męcinka 

dotyczące: 

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących: 

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych,  

w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych 

baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wiel-

kogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielo-

nych; 

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku pu-

blicznego; 

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi; 

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na tere-

nie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzyma-

nia w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu: 

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źró-

dłach; 

b) liczby osób korzystających z tych pojemników; 

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nierucho-

mości 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. 

Rozdział 2 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości 

poprzez: 

1) selektywne zbieranie wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, co najmniej w zakre-

sie obejmującym: 

a) papier i tworzywa sztuczne a w szczególności puste butelki plastikowe po różnych napojach (np. PET, 

PE); kosmetykach i środkach czystości; czysta folia i torebki z tworzyw sztucznych; czyste kanistry pla-

stikowe; plastikowe skrzynki, wiadra doniczki; papier (gazety, książki, zeszyty, pudełka z tektury, toreb-

ki papierowe);
1)

 

b) szkło (bezbarwne i kolorowe); 

c) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji; 

                                                      
1)
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d) odpady zielone; 

e) przeterminowane leki i chemikalia; 

f) zużyte baterie i akumulatory; 

g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

h) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

i) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

j) zużyte opony; 

k) metale i opakowania wielomateriałowe;
2) 

2) przekazywanie selektywnie zebranych odpadów uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz podmiotom prowadzącym 

punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

3) zbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i przekazywanie ich uprawnionym 

podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieru-

chomości. 

2. Odpady, o których mowa w ust. 1, właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać i gromadzić w ter-

minie niezwłocznym od chwili ich powstania. 

2a. Właściciele nieruchomości, o której mowa w art. 20 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lo-

kali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zmianami) zobowiązani są do zbierania i przekazywania od odbioru 

papieru, tworzyw sztucznych, w tym odpadów opakowaniowych wykonanych z takich tworzyw, opakowań 

szklanych i zmieszanych odpadów komunalnych, wyłącznie w osobnych pojemnikach.
3) 

3. Odpady określone w ust. 1 odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami 

odpadów zbieranych selektywnie. Odpady te należy odbierać z częstotliwością określoną w rozdziale 4. 

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota, 

śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, niezwłocznie 

po ich zaśnieżeniu, oblodzeniu lub zanieczyszczeniu. 

2. Błoto, śnieg i lód i inne zanieczyszczenia, uprzątnięte z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, 

należy gromadzić na skraju chodnika od strony jezdni z zachowaniem możliwości bezpiecznego przejścia  

i przejazdu. 

3. Na drogach publicznych śnieg i lód usunięty z jezdni i chodników należy układać w pryzmy w obszarze 

pasa drogowego, wzdłuż krawędzi jezdni i chodnika, w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych  

i pojazdów. 

§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem: 

1) niezanieczyszczenia środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbior-

nika bezodpływowego po uprzednim ich przejściu przez łapacz oleju i odstojnik; 

2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu 

środków ulegających biodegradacji; 

3) że mycie dotyczy nadwozia. 

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie 

pod warunkiem: 

1) niezanieczyszczenia środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczo-

nych; 

2) że naprawa pojazdów samochodowych dotyczy drobnych napraw; 

3) że naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości. 

Rozdział 3 

Rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich 

utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 5. 1. 1. Do zbierania odpadów na terenie gminy przewidziane są: 

1) pojemniki na odpady o pojemności 110 l; 

2) pojemniki na odpady o pojemności 120 l; 

3) pojemniki na odpady o pojemności 240 l; 

                                                      
2)
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4) pojemniki na odpady o pojemności 1 100 l; 

5) pojemniki (KP5, KP7, KP10) o pojemności od 5 do 10 m
3
; 

6) odpady, o których mowa w §2 ust. 1 lit. a, należy gromadzić i przekazywać do odbioru w pojemniku koloru 

niebieskiego, a odpady wymieniane pod lit. b w pojemniku koloru zielonego, o pojemności 60 l, 90 l, 120 l, 

lub 1500 l;
4)

 

7) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 l; 

8) inne pojemniki i kontenery. 

2. Dopuszcza się, aby odpady selektywnie zbierane gromadzić w workach z folii LDPE lub HDPE o po-

jemności od 60 l do120 l, z zastrzeżeniem ust. 2a w §2.
5)

 

§ 6. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszku-

ją mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta: 

1) nie więcej niż trzy osoby – w rozmiarze 110 l; 

2) 4 osoby – w rozmiarze 120 l; 

3) nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 7 osób – w rozmiarze 240 l; 

4) nie mniej niż 8 osób i nie więcej niż 11 osób – w rozmiarze 240 l i 120 l; 

5) nie mniej niż 12 osób i nie więcej niż 15 osób – w rozmiarze 2 urządzenia po 240 l; 

2. Dopuszcza się – przy zachowaniu minimalnej pojemności – stosowanie do gromadzenia niesegregowa-

nych (zmieszanych) odpadów komunalnych innych pojemników, niż zostały określone w ust. 1. 

3. Ust. 1 pkt 5 stosuje się odpowiednio do właścicieli nieruchomości prowadzących gospodarstwo domo-

we, jeżeli z pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów komunalnych korzysta więcej osób, niż określo-

no w ust. 1 pkt 5. 

4. Z zastrzeżeniem § 8, do właścicieli nieruchomości budynków wielorodzinnych, o których mowa w § 8 

ust. 1, ust. 1 stosuje się odpowiednio. 

§ 7. 1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jedno-

rodzinnych minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości odpadów 

komunalnych: 

1) papieru, tworzywa sztucznego, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
6) 

a) nie więcej niż 3 osoby – w rozmiarze 60 l; 

b) nie mniej niż 4 osoby i nie więcej niż 5 osób – w rozmiarze 90 l; 

c) nie mniej niż 6 osób i nie więcej niż 9 osób – w rozmiarze 120 l; 

2) szkła (kolorowego i bezbarwnego), jeżeli z takiego pojemnika korzysta: 

a) nie więcej niż 3 osoby – w rozmiarze 60 l; 

b) nie mniej niż 4 osoby i nie więcej niż 5 osób – w rozmiarze 90 l; 

c) nie mniej niż 6 osób i nie więcej niż 9 osób – w rozmiarze 120 l; 

3) odpadów z remontu niezależnie od liczby osób korzystających – co najmniej pojemnik o rozmiarze 1500 l. 

2. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, prowadzących gospodarstwo domowe w budynkach 

jednorodzinnych, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości 

odpadów mebli lub innych odpadów wielkogabarytowych na poziomie pojemnika 1100 l. Dopuszcza się moż-

liwość zbierania i gromadzenia odpadów wielkogabarytowych na terenie nieruchomości, na chodnikach albo na 

innym miejscu publicznym położonym w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości, z terenu której dany odpad 

pochodzi. Gromadzenie odpadów wielkogabarytowych w sposób określony w zdaniu poprzednim nie może 

naruszać przepisów szczególnych. 

3. Ust. 2 stosuje się odpowiednio do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

4. Dopuszcza się prowadzenie na terenie nieruchomości kompostowania odpadów biodegradowalnych,  

w tym odpadów zielonych na przydomowych kompostowniach. 

5. Ust. 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio do pozostałych rodzajów selektywnie zbieranych i odbieranych rodza-

jów odpadów, wskazanych w § 2 ust. 1. 

                                                      
4)
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 W brzmieniu uchwały nr XXV/163/2013 Rady Gminy Męcinka z dnia 30 kwietnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r., poz. 3678) 
6) 
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6. Ust. 1 stosuje się odpowiednio do właścicieli nieruchomości, prowadzących gospodarstwo domowe, je-

żeli z pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów korzysta więcej osób, niż określono w poszczególnych 

punktach ust. 1. 

§ 8. 1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czy-

stości i porządku w gminach oraz właścicieli nieruchomości w innego rodzaju budynkach wielolokalowych, 

jeśli w lokalach tych zamieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania 

na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika 

korzysta: 

1) nie mniej niż 10 osób i nie więcej niż 15 osób – w rozmiarze 2 x 240 l; 

2) nie mniej niż 16 osób i nie więcej niż 25 osób – w rozmiarze 1100 l; 

3) nie mniej niż 26 osób i nie więcej niż 32 osób – w rozmiarze 1100 l i 240 l, 

4) nie mniej niż 33 osoby i nie więcej niż 40 osób – w rozmiarze 1100 l i 2 x 240 l; 

2. Dopuszcza się stosowanie innych pojemników do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpa-

dów komunalnych, niż zostały określone w ust. 1, przy zachowaniu minimalnej pojemności określonej w tym 

ustępie. 

3. Ust. 1 stosuje się odpowiednio do pojemników, z których korzysta większa liczba osób niż określona  

w ust. 1. 

4. W przypadku trudności w ustaleniu minimalnego rozmiaru pojemnika do gromadzenia odpadów na za-

sadach określonych w ust. 3, przyjmuje się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na 

terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, 

o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz właścicieli nieru-

chomości w innego rodzaju budynkach wielolokalowych, jeżeli w lokalach tych prowadzone są gospodarstwa 

domowe, w ten 

sposób, iż na każdą osobę korzystającą z pojemnika należy przeznaczyć pojemność pojemnika w wielko-

ści nie mniejszej niż 30 l. Norma powyższa ma zastosowanie również do innych właścicieli nieruchomości w 

przypadku zaistnienia trudności w ustaleniu minimalnego rozmiaru urządzeń do gromadzenia odpadów. 

§ 9. 1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czy-

stości i porządku w gminach oraz właścicieli nieruchomości w innego rodzaju budynkach wielolokalowych, 

jeśli w lokalach tych zamieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania 

na terenie nieruchomości odpadów: 

1) papieru, tworzywa sztucznego, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
7) 

a) nie więcej niż 10 osób – w rozmiarze 120 l; 

b) nie mniej niż 11 osób i nie więcej niż 20 osób – w rozmiarze 2 x 120 l; 

2) szkła (kolorowego i bezbarwnego), jeżeli z takiego pojemnika korzysta: 

a) nie więcej niż 10 osób – w rozmiarze 120 l; 

b) nie mniej niż 11 osób i nie więcej niż 20 osób – w rozmiarze 2 x 120 l; 

3) odpadów z remontu niezależnie od liczby osób korzystających – co najmniej pojemnik o rozmiarze KP 5. 

2. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w ust. 1, minimalną pojemność pojemnika 

przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości odpadów mebli lub innych odpadów wielkogabaryto-

wych na poziomie pojemnika KP 5 l. Dopuszcza się możliwość zbierania i gromadzenia odpadów wielkogaba-

rytowych na terenie nieruchomości, na chodnikach albo na innym miejscu publicznym położonym w bezpo-

średnim sąsiedztwie nieruchomości, z terenu której dany odpad pochodzi. Gromadzenie odpadów wielkogaba-

rytowych w sposób określony w zdaniu poprzednim nie może naruszać przepisów szczególnych. 

3. Ust. 2 stosuje się odpowiednio do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

4. Dopuszcza się prowadzenie na terenie nieruchomości kompostowania odpadów biodegradowalnych,  

w tym odpadów zielonych na przydomowych kompostowniach. 

5. Ust. 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio do pozostałych rodzajów selektywnie zbieranych i odbieranych ro-

dzajów odpadów, wskazanych w § 2 ust. 1. 

6. Ust. 1 stosuje się odpowiednio do właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz właścicieli nieruchomości w innego rodzaju budynkach 

                                                      
7)
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wielolokalowych, jeżeli w lokalach tych zamieszkują mieszkańcy, jeżeli z pojemnika przeznaczonego do zbie-

rania odpadów korzysta więcej osób, niż określono w poszczególnych punktach ust. 1. 

§ 10. 1. Ustala się, z zastrzeżeniem § 12, minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których nie za-

mieszkują mieszkańcy, jeżeli z takiego pojemnika korzysta: 

1) nie więcej niż 5 osób – w rozmiarze 110 l; 

2) nie mniej niż 6 osób i nie więcej niż 10 osób – w rozmiarze 120 l; 

3) nie mniej niż 11 osób i nie więcej niż 20 osób – w rozmiarze 240 l; 

2. Dopuszcza się – przy zachowaniu minimalnej pojemności − stosowanie innych pojemników do groma-

dzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, niż zostały określone w ust. 1. 

3. Ust. 1 stosuje się odpowiednio do właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 

jeżeli z pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów komunalnych korzysta większa liczba osób, niż okre-

ślono w ust. 1 pkt 3. 

§ 11. 1. Ustala się, z zastrzeżeniem § 12, dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują miesz-

kańcy, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości odpadów: 

1) papieru, tworzywa sztucznego, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
8) 

a) nie więcej niż 5 osób – w rozmiarze 60 l; 

b) nie mniej niż 6 osób i nie więcej niż 10 osób – w rozmiarze 90 l; 

c) nie mniej niż 11 osób i nie więcej niż 20 osób – w rozmiarze 120 l; 

2) szkła (kolorowego i bezbarwnego), jeżeli z takiego pojemnika korzysta: 

a) nie więcej niż 5 osób – w rozmiarze 60 l; 

b) nie mniej niż 6 osób i nie więcej niż 10 osób – w rozmiarze 90 l; 

c) nie mniej niż 11 osób i nie więcej niż 20 osób – w rozmiarze 120 l; 

3) odpadów z remontu, niezależnie od liczby osób korzystających – co najmniej pojemnik o rozmiarze 1500 l. 

2. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w ust. 1, minimalną pojemność pojemnika 

przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości odpadów mebli lub innych odpadów wielkogabaryto-

wych na poziomie pojemnika 1100 l. Dopuszcza się możliwość zbierania i gromadzenia odpadów wielkogaba-

rytowych na terenie nieruchomości, na chodnikach albo na innym miejscu publicznym położonym w bezpo-

średnim sąsiedztwie nieruchomości, z terenu której dany odpad pochodzi. Gromadzenie odpadów wielkogaba-

rytowych w sposób określony w zdaniu poprzednim nie może naruszać przepisów szczególnych. 

3. Ust. 2 stosuje się odpowiednio do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

4. Ust. 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio do pozostałych rodzajów selektywnie zbieranych i odbieranych ro-

dzajów odpadów, wskazanych w § 2 ust. 1. 

5. Ust. 1 stosuje się odpowiednio do właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 

jeżeli z pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów komunalnych korzysta więcej osób, niż określono  

w ust. 1. 

§ 12. § 6−11 stosuje się odpowiednio do właścicieli nieruchomości, na których częściowo zamieszkują 

mieszkańcy oraz na których częściowo nie zamieszkują mieszkańcy. 

§ 13. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania w sposób nieselektyw-

ny odpadów komunalnych na drogach publicznych: 

1) w terenie niezabudowanym – 20 l; 

2) w terenie zabudowanym – od 10 l do 50 l. 

2. Rozmieszczenie koszy ulicznych w pasach dróg publicznych należy dostosować do intensywności i 

specyfiki ruchu pieszego. 

§ 14. 1. Do zbierania większej ilości odpadów komunalnych właściciele nieruchomości mogą stosować 

pojemniki określone w § 5. 

2. Pojemniki, o których mowa w niniejszym rozdziale, należy umieszczać na terenie nieruchomości, z któ-

rej zbierane są odpady, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych. 

                                                      
8)

 Treść z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr XXV/163/2013 Rady Gminy Męcinka z dnia 30 kwietnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Doln.  

z 2013 r., poz. 3678) 
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3. Pojemniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, w szczególności poprzez ich 

dezynfekcje i dezynsekcje co najmniej dwa razy do roku. Postanowienia § 4 ust. 1 stosuje się odpowiednio. 

4. Pojemniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym, w szczególności poprzez 

stałą naprawę ich szczelności. 

Rozdział 4 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu  

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 15. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nie-

ruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. 

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich 

umieszczenie w odpowiednich pojemnikach, a następnie odebranie ich przez odbierającego odpady. 

3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów 

komunalnych na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren nieru-

chomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd. 

§ 16. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych z terenu nieruchomości nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie. 

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych 

odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1: 

1) lit. a−b nie rzadziej niż jeden raz na kwartał; 

2) lit. c−d i k nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie;
9) 

3) lit. e−j nie rzadziej niż jeden raz na pół roku. 

3. Odbieranie odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać 

się będzie w systemie akcyjnym zgodnie z podanym harmonogramem, upublicznionym w formie papierowej na 

tablicach ogłoszeń w sołectwach i na stronie internetowej gminy, na 7 dni przed terminem odbioru. 

4. Kosze uliczne należy opróżniać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, 

nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie. 

§ 17. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieru-

chomości w sposób systematycznym, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczy-

stości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. 

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nierucho-

mości co najmniej raz na dwa miesiące, z zastrzeżeniem ust.1. 

Rozdział 5 

Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa  

Dolnośląskiego 

§ 18. 1. Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone wytworzone na terenie nieruchomości, za-

leca się zagospodarowywać we własnym zakresie i na własne potrzeby w kompostowniach przydomowych lub 

biogazowniach rolniczych. 

2. Zagospodarowywanie odpadów ulegających biodegradacji w sposób określony w ust. 1 należy dokony-

wać w sposób nie powodujący uciążliwości zarówno na terenie nieruchomości na której jest prowadzone oraz 

na terenie nieruchomości sąsiednich. 

§ 19. 1. Magazynowanie odpadów komunalnych na terenie nieruchomości musi być prowadzone w sposób 

zapewniający bezpieczeństwo ludzi i środowiska. 

2. Odpady komunalne gromadzone na terenie nieruchomości muszą być gromadzone w sposób selektyw-

ny. 

§ 20. Właściciele nieruchomości w celu ograniczania ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, obo-

wiązani są do minimalizowania używania opakowań jednorazowych oraz podejmowania działań zmierzających 

do ponownego wykorzystania lub naprawy użytkowanych przedmiotów. 

 

 

                                                      
9)

 W brzmieniu uchwały nr XXVI/171/2013 Rady Gminy Męcinka z dnia 3 czerwca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r., poz. 3679) 
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Rozdział 6. 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych dla wspólnego użytku. 

§ 21. 1. Właściciele lub opiekunowi zwierząt domowych są zobowiązani do sprawowania właściwej opieki 

nad nimi, w tym w szczególności nie pozostawiania ich bez nadzoru i zapewnienie ochrony przed zagrożeniem 

lub uciążliwością dla ludzi. 

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie swo-

jej nieruchomości. 

3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych 

przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku. 

4. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków: 

1) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psy ras dużych i olbrzy-

mich bądź uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny – na smyczy i w kagańcu oraz 

wyłącznie przez osoby dorosłe; 

2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało uczęsz-

czanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad 

jego zachowaniem. 

5. Ust. 4 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych mogących stanowić zagrożenie dla ludzi. 

6. Zabronione jest: 

1) pozostawianie zwierząt bez opieki, chyba, że zwierzę znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na 

terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający opuszczenie go przez zwierzę; 

2) wprowadzanie zwierząt na place zabaw dla dzieci, tereny sportowe; 

3) wprowadzanie zwierząt do sklepów, zakładów usługowych, lokali gastronomicznych, aptek i innych obiek-

tów użyteczności publicznej (nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psa). 

Rozdział 7 

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

§ 22. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane 

pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszym regulaminie. 

2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany: 

1) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób 

zgodny z prawem; 

2) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości; 

3) nie dopuszczać do powstawania do wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomo-

ściach sąsiednich uciążliwości takich jak: hałas, odór. 

3. Zabrania się: 

1) wypuszczania drobiu i inwentarza drobnego poza ogrodzony teren hodowli; 

2) utrzymywania zwierząt gospodarskich na obszarze zwartych terenów, zajętych przez budownictwo wieloro-

dzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej. 

Rozdział 8 

Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania 

§ 23. 1. Wyznacza się zabudowany obszar Gminy Męcinka, jako obszar podlegający obowiązkowi prze-

prowadzenia deratyzacji. 

2. Deratyzację przeprowadza się co najmniej raz w roku, tj. w okresie październik/listopad. 

3. W razie konieczności wynikających z przyczyn sanitarno-epidemiologicznych, Wójt Gminy Męcinka 

może zarządzić obowiązek przeprowadzenia dodatkowej deratyzacji w terminie innym, niż określony w ust. 2. 

Rozdział 9 

Postanowienia końcowe 

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. 
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§ 25. Traci moc uchwała nr XLI/198/06 Rady Gminy Męcinka z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie regula-

minu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Męcinka. 

§ 26. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego. 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 9 – Poz. 4631


		2013-08-07T15:36:38+0000
	Polska
	Milena Pigdanowicz-Fidera; DUW we Wrocławiu
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




