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UCHWAŁA NR XV/162/19
RADY GMINY MIĘKINIA
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miękinia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2019 r., poz. 506 ze. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1579 ze zmianami), po zasięgnięciu opinii Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Środzie Śląskiej, Rada Gminy Miękinia uchwala, co następuje:
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku, zwany dalej regulaminem, określa szczegółowe zasady
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miękinia.
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579 ze zm.),
2) podmiotach uprawnionych – należy przez to rozumieć podmioty prowadzące działalność w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
3) urządzeniach– należy przez to rozumieć urządzenia przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych,
takie jak: pojemniki, worki i kontenery.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 3. 1. Na terenie Gminy Miękinia obowiązkowi selektywnego zbierania odpadów komunalnych
prowadzonego przez PSZOK podlegają następujące rodzaje odpadów:
1) papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury;
2) metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z metali, tworzyw sztucznych
i wielomateriałowe;
3) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła;
4) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji
oraz odpady zielone;
5) przeterminowane leki i chemikalia;
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6) zużyte baterie i akumulatory;
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
8) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
9) odpady budowlane i rozbiórkowe;
10) zużyte opony;
11) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji
we krwi, w szczególności igły i strzykawki;
12) odpady niebezpieczne;
13) odpadów tekstyliów i odzieży.
2. Na terenie nieruchomości na których zamieszkują
są do wydzielenia z odpadów komunalnych następujących frakcji:

mieszkańcy

właściciele

zobowiązani

1) papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury
2) metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z metali, tworzyw sztucznych
i wielomateriałowe;
3) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła;
4) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz
odpady zielone.
3. Zbieranie odpadów wskazanych § 3 ust. 2 należy prowadzić w systemie:
1) indywidualnym – polegającym na selektywnym gromadzeniu odpadów komunalnych w przystosowanych
do tego celu urządzeniach przeznaczonych dla jednej nieruchomości;
2) zbiorowym - polegającym na selektywnym gromadzeniu odpadów komunalnych w przystosowanych
do tego celu ogólnodostępnych urządzeniach przeznaczonych dla kilku nieruchomości w tym
nieruchomości wielorodzinnej i szeregowej.
§ 4. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest usunąć śnieg i lód z części nieruchomości służących
do użytku publicznego niezwłocznie po ustaniu opadów, przy czym śnieg i lód należy pryzmować poprzez
odgarnięcie go w miejsca nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.
2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest usunąć błoto i inne zanieczyszczenia z części nieruchomości
służących do użytku publicznego przez cały rok, w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych
pojazdów.
§ 5. 1. Mycie i naprawa pojazdów samochodowych na terenach publicznych poza myjniami i warsztatami
naprawczymi jest dozwolone wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych i pod warunkiem
nie zanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstałych ścieków do kanalizacji sanitarnej lub
gromadzenia ich w szczelnych zbiornikach bezodpływowych.
2. Zezwala się na mycie pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości nie służących do użytku
publicznego, pod warunkiem niewykorzystywania środków chemicznych, nie zanieczyszczania środowiska
i odprowadzania powstałych ścieków do kanalizacji sanitarnej lub gromadzenia ich w szczelnych zbiornikach
bezodpływowych.
3. Naprawa pojazdów samochodowych związana z ich bieżącą eksploatacją jest dozwolona na terenie
nieruchomości, pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia wód lub gleby oraz uciążliwości
dla sąsiadów. Powstałe odpady powinny być przekazane do unieszkodliwiania zgodnie z przepisami
odrębnymi.
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4. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych nie objętych systemem są zobowiązani do zawarcia
indywidualnej umowy z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej, której przedmiotem
będzie odbiór odpadów komunalnych z terenu tej nieruchomości. Wykaz przedsiębiorców, o których mowa
wyżej udostępnia się na stronie internetowej Gminy Miękinia.
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników
i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 6. 1. Odpady selektywnie zbierane powinny być
które powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami.

gromadzone

w odpowiednich

urządzeniach,

2. Nie należy gromadzić na terenie nieruchomości zamieszkałej w urządzeniach na odpady komunalne
zmieszane: śniegu, lodu, gruzu budowlanego, szlamów, substancji żrących i wybuchowych, a także odpadów
z działalności gospodarczej, które nie są odpadami komunalnymi.
3. Zabrania się umieszczania w pojemnikach i workach przeznaczonych do selektywnego zbierania
odpadów innych niż te, na jakie przeznaczony jest pojemnik lub worek.
§ 7. 1. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości
oraz na drogach publicznych na terenie gminy to:
1) kosze uliczne o pojemności nie mniejszej niż 30 litrów;
2) worki z tworzywa sztucznego o pojemności nie mniejszej niż 120 litrów;
3) pojemniki zamykane z tworzywa sztucznego lub metalowe o pojemności nie mniejszej niż 120 litrów,
240 litrów i 1100 litrów;
4) kontenery z tworzywa sztucznego lub metalowe o pojemności nie mniejszej niż 5 m³ i 7 m³;
5) przydomowe kompostowniki o pojemności nie mniejszej niż 1100 litrów.
2. Pojemniki wymienione w ust. 1 rozmieszcza się na terenie nieruchomości, której służą.
3. Pojemniki wymienione w ust. 1 powinny spełniać wymagania obowiązujących Polskich Norm lub
posiadać wystawioną przez producenta deklarację zgodności, zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r.
o systemie oceny zgodności (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 155 z późn. zm.), które pozwolą w szczególności na:
1) zachowanie bezpieczeństwa dla osób gromadzących odpady;
2) zachowanie bezpieczeństwa dla obsługi przy opróżnianiu pojemnika;
3) dopasowanie do urządzeń załadowczych pojazdów.
4. Odpady komunalne zmieszane na terenie nieruchomości zamieszkałej należy gromadzić jedynie
w zamykanych i szczelnych, wyłącznie do tego przeznaczonych urządzeniach koloru czarnego, spośród
wymienionych w ust. 1 pkt 2-3.
5. Frakcje odpadów, o których mowa w § 3 ust. 2 należy zbierać w urządzeniach oznaczonych
w następujący sposób:
1) urządzenia koloru niebieskiego oznaczone napisem „Papier”;
2) urządzenia koloru żółtego oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne”;
3) urządzenia koloru zielonego oznaczone napisem „Szkło”;
4) urządzenia koloru brązowego oznaczone napisem „Bio”.
6. W zabudowie jednorodzinnej do gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych wskazanych w § 3 ust. 2
pkt 1, 2 i 4 stosuje się worki. Dopuszczalne jest przechowywanie danych worków w pojemnikach
do selektywnej zbiórki, zgodnie z oznaczeniem wskazanym w ust. 5.
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7. W zabudowie z systemem zbiórki w sposób zbiorowy do gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych
stosuje się pojemniki do selektywnej zbiórki, zgodnie z oznaczeniem wskazanym w ust. 5, o pojemności
nie mniejszej niż 1100 l. przy zachowaniu proporcji: 60 litrów/osobę zamieszkałą w nieruchomości przy
odbiorze raz w tygodniu.
8. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w urządzenia o wielkości dostosowanej do ilości i rodzaju
produkowanych odpadów, uwzględniając minimum określone w ust. 9.
9. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
należy je gromadzić w urządzeniach, uwzględniając następujące normy:
1) dla szkół, żłobków i przedszkoli (wszelkiego typu i szczebli) – co najmniej 5 l tygodniowo na każdego
ucznia i osobę pracującą, jednak nie mniej niż 120 l tygodniowo na placówkę;
2) dla obiektów użyteczności publicznej i obiektów sportowych – co najmniej 15 l tygodniowo na każdą
osobę pracującą, jednak nie mniej niż 120 l tygodniowo na instytucje;
3) dla lokali handlowych – co najmniej 15 l tygodniowo na każdą osobę pracującą, jednak nie mniej niż 120 l
tygodniowo na lokal;
4) dla lokali gastronomicznych – co najmniej 20 l tygodniowo na każdą osobę pracującą, jednak nie mniej
niż 120 l tygodniowo na lokal;
5) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych, pomieszczeń biurowych i socjalnych - co
najmniej 10 l tygodniowo na każdą osobę pracującą, jednak nie mniej niż 120 l tygodniowo na zakład;
6) dla domów opieki – co najmniej 10 l tygodniowo na jedno łóżko, jednak nie mniej niż 120 l tygodniowo;
7) dla cmentarzy – co najmniej 2 l na jedno miejsce pochówku;
8) dla pozostałych, nie wymienionych powyżej – należy ustalić według najbliższego, podobnego charakteru
prowadzonej działalności.
10. Dla większej ilości odpadów na terenie nieruchomości dopuszcza się stosowanie kombinacji urządzeń
wymienionych w § 7 ust. 1 pkt 2-3.
11. Pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych powinny posiadać trwałe oznaczenie określające
rodzaj gromadzonych odpadów oraz oznaczenie nieruchomości, dla której gromadzone są w nim odpady.
12. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie pojemników do gromadzenia
komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez:

odpadów

1) zapewnienie szczelności pojemników;
2) zabezpieczenie przed roznoszeniem odpadów przez wiatr i zwierzęta;
3) utrzymywanie pojemników w czystości i przeprowadzenie, co najmniej 2 razy do roku dezynfekcji.
13. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest wyposażyć nieruchomość w urządzenia do zbierania
odpadów komunalnych w ilości zapewniającej ich nieprzepełnienie przy uwzględnieniu częstotliwości
odbierania odpadów określonej w rozdziale IV i o pojemności wynoszącej minimum dla danego typu
nieruchomości i określonego w niniejszym rozdziale.
14. W zabudowie wielorodzinnej i szeregowej pojemniki do selektywnego gromadzenia odpadów
komunalnych powinny być ustawione na wyznaczonych do tego celu miejscach, w tzw. gniazdach, altanach,
pergolach śmietnikowych w których znajdują się pojemniki na zmieszane odpady komunalne. Zestaw
pojemników do selektywnego gromadzenia odpadów powinien składać się z minimum czterech urządzeń,
o pojemności nie mniejszej niż 1100l. z przeznaczeniem do zbiórki odpadów typu: Papier, Metale i tworzywa
sztuczne, Szkło i Zmieszane odpady komunalne.
15. Odpady komunalne ulegające biodegradacji w zabudowie wielorodzinnej i szeregowej powinny
być zbierane w urządzeniu o pojemności nie mniejszej niż 1100l, zgodnie z oznaczeniem wskazanym w § 7
ust. 5 lub dostarczone do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
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§ 8. 1. Dopuszcza się możliwość zbierania i gromadzenia podczas zorganizowanych zbiórek odpadów
wielkogabarytowych na terenie nieruchomości, na chodnikach albo na innym miejscu publicznym, z terenu
której dany odpad pochodzi. Gromadzenie odpadów wielkogabarytowych w sposób określony w zdaniu
poprzednim nie może naruszać przepisów szczególnych.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zbiórki
zużytych opon i odpadów biodegradowalnych.
3. Zabrania się wystawiania odpadów wskazanych w ust. 1 i 2 w miejscach i terminach innych
niż przewidziane harmonogramem.
§ 9. W przypadku zadeklarowania selektywnego zbierania odpadów komunalnych zabrania
się umieszczania w pojemnikach do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych odpadów określonych
w § 3 ust. 1.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 10. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości 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 urządzeniach, a następnie odebranie ich przez podmiot uprawniony.
3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić urządzenia przeznaczone do zbierania odpadów
komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren
nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd, z zastrzeżeniem ust. 4-6.
4. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest udostępnić urządzenia przeznaczone do gromadzenia
odpadów poprzez ustawienie ich przy najbliższej drodze publicznej lub innej stanowiącej własność Gminy
Miękinia lub udostępnić je w sposób uzgodniony z przedsiębiorcą odbierającym odpady.
5. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest urządzenia do gromadzenia odpadów wystawić najpóźniej
na jeden dzień przed terminem odbioru.
6. Właściciel nieruchomości urządzenia do gromadzenia odpadów zobowiązany jest ustawić tak,
aby nie stwarzały one zagrożenia dla innych użytkowników ciągów komunikacyjnych i bezpieczeństwu ruchu
drogowego.
7. Odpady gromadzone w worku właściciel nieruchomości zobowiązany jest wystawić przed teren swojej
posesji w workach szczelnych i zawiązanych.
§ 11. 1. Właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej oraz wielorodzinnej i szeregowej
z systemem zbiórki odpadów prowadzonej w sposób indywidualny tak jak dla zabudowy jednorodzinnej
obowiązani są do pozbywania się:
1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości -nie rzadziej niż raz
na dwa tygodnie;
2) odpady selektywnie zbierane z terenu nieruchomości: Papier - nie rzadziej niż raz na miesiąc;
3) odpady selektywnie zbierane z terenu nieruchomości: Szkło - nie rzadziej niż raz na dwa miesiące;
4) odpady selektywnie zbierane z terenu nieruchomości: Metale i tworzywa sztuczne - nie rzadziej niż raz
na dwa tygodnie;
5) odpady selektywnie zbierane z terenu nieruchomości ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone –
nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od miesiąca IV do X a w pozostałe miesiące w sposób
wskazany w § 11 pkt 8.
2. Właściciele nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej i szeregowej z systemem zbiórki odpadów
prowadzonej w sposób zbiorowy obowiązani są do pozbywania się:
1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – nie rzadziej niż raz na tydzień;
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2) odpady selektywnie zbierane z terenu nieruchomości: Papier - nie rzadziej niż raz na tydzień;
3) odpady selektywnie zbierane z terenu nieruchomości: Szkło - nie rzadziej niż raz na tydzień;
4) odpady selektywnie zbierane z terenu nieruchomości: Metale i tworzywa sztuczne - nie rzadziej niż raz
na tydzień;
5) odpady selektywnie zbierane z terenu nieruchomości ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone –
nie rzadziej niż raz na tydzień w okresie od miesiąca IV do X a w pozostałe miesiące w sposób wskazany
w § 11 pkt 8.
3. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają odpady
komunalne obowiązani są do pozbywania się tych odpadów nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, przy czym
częstotliwość wywozu powinna gwarantować utrzymanie właściwych warunków sanitarnoepidemiologicznych i wynikać z rzeczywistego stanu napełniania pojemników.
4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony powstające
w gospodarstwach domowych powinny być usuwane z nieruchomości z terminach wyznaczonych
harmonogramem, przy czym ustala się częstotliwość zbiórki tych frakcji odpadów, nie rzadziej niż raz w roku.
W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, nie objętych gminnym systemem zbiórki odpadów
komunalnych przekazać należy je podmiotom uprawnionym.
5. Chemikalia, przeterminowane leki, baterie i akumulatory, odpady niekwalifikujące się do odpadów
medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych
w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki
należy dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub w wyznaczonych punktach
ogólnodostępnych na terenie gminy, podanych do wiadomości na stronie www.miekinia.pl. W przypadku
nieruchomości niezamieszkałych, nie objętych gminnym systemem zbiórki odpadów komunalnych przekazać
należy je podmiotom uprawnionym.
6. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstające w gospodarstwach domowych dostarczyć należy
bezpłatnie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w ilości i w sposób określony w regulaminie
tego punktu lub gromadzić w odpowiednich pojemnikach do gromadzenia odpadów budowlanych, a następnie
przekazać podmiotowi uprawnionemu. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych nie objętych gminnym
systemem zbiórki odpadów komunalnych przekazać należy je podmiotom uprawnionym.
7. Usuwanie odpadów budowlanych winno odbywać się niezwłocznie po zapełnieniu pojemnika, na koszt
właściciela nieruchomości. Zabronione jest usuwanie i mieszanie tych odpadów z innymi odpadami.
8. Odpady ulegające biodegradacji zaleca się zagospodarować we własnym zakresie na potrzeby własne
w kompostownikach przydomowych lub należy dostarczyć bezpłatnie do punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych w ilości i w sposób określony w regulaminie tego punktu lub wystawić w terminach
wyznaczonych harmonogramem. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych nie objętych gminnym
systemem zbiórki odpadów komunalnych przekazać należy je podmiotom uprawnionym.
9. Odpady wymienione w ust. 8 nie mieszczące się w pojemnikach lub workach, nieodebrane w ramach
gminnego systemu, należy dostarczać samodzielnie do punktu selektywnego zbierania odpadów
zorganizowanego przez gminę.
10. Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji w przydomowych kompostowniach należy
prowadzić w sposób nie powodujący uciążliwości na terenie nieruchomości na której ma miejsce
zagospodarowanie oraz na nieruchomościach sąsiednich.
11. Kosze uliczne należy opróżniać nie rzadziej niż raz w miesiącu.
12. Właściciele nieruchomości mają możliwość przekazywania odpadów komunalnych zebranych
selektywnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na zasadach określonych
w odrębnej uchwale.
§ 12. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia
nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
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2. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
3. Postanowienia ust.1 należy stosować odpowiednio do opróżniania osadników oczyszczalni
przydomowych.
4. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie
zlecenia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 13. Zaleca się, aby odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone wytworzone na terenie
nieruchomości były zagospodarowywane we własnym zakresie i na własne potrzeby w przydomowych
kompostownikach w sposób niepowodujący uciążliwości dla otoczenia.
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
§ 14. 1. Osoba utrzymująca zwierzęta domowe zobowiązana jest do sprawowania opieki nad zwierzętami
domowymi przebywającymi na terenie jej nieruchomości.
2. Przez sprawowanie opieki nad zwierzętami domowymi rozumie się w szczególności zostawianie
zwierząt domowych w pomieszczeniach zamkniętych lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający
samodzielne wydostanie się z niego.
3. Utrzymanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.
4. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych
przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.
Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 15. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane
pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszej uchwale.
2. Wytwarzane w trakcie utrzymania zwierząt gospodarskich odpady i nieczystości należy gromadzić
w miejscu nie stwarzającym uciążliwości dla otoczenia oraz nie powodującym zanieczyszczenia terenu wód
gruntowych i powierzchniowych.
3. Właściciel nieruchomości na terenie, której przebywają zwierzęta gospodarskie, które zanieczyściły
chodnik, ulicę lub inny teren poza nieruchomością właściciela zwierzęcia, zobowiązany jest do niezwłocznego
usunięcia zanieczyszczenia.
Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 16. 1. Ustala się, że cały obszar gminy Miękinia podlega obowiązkowej deratyzacji.
2. Deratyzację należy przeprowadzić co najmniej dwukrotnie w ciągu roku tj. w okresie kwiecień-maj oraz
październik-listopad.
3. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy może
zarządzić obowiązek przeprowadzenia dodatkowej deratyzacji w terminie innym niż określony w ust. 1
na obszarze całej gminy lub jej części.
Rozdział 9.
Postanowienia końcowe
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miękinia.
§ 18. Traci moc uchwała Rady Gminy Miękinia nr XI/123/19 z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miękinia.
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§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni
od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Miękinia:
A. Zaniewski

