
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/145/2020 

RADY GMINY MIETKÓW 

z dnia 27 października 2020 r. 

w sprawie regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Mietków. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu, Rada Gminy Mietków uchwala, co następuje: 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mietków dotyczące: 

1) wymagań w zakresie: 

a) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmujących co najmniej: papier, metale, 

tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady, 

b) selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które 

zapewniają przyjmowanie co najmniej odpadów komunalnych: wymienionych w lit. a, odpadów 

niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów 

medycznych powstających w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych 

w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł 

i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli 

i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz 

odpadów tekstyliów i odzieży, 

c) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 

publicznego, 

d) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi, 

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na 

drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania pojemników 

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

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź innych źródłach, 

b) liczby osób korzystających z tych pojemników lub worków, 

3) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów, 
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4) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego, 

5) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, 

6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem  

lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku, 

7) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także 

zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach, 

8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. 

Rozdział 2. 

Wymagania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmujących  

co najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe  

oraz bioodpady 

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości pozbywają się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych poprzez 

zbieranie odpadów w pojemnikach lub workach, a następnie poprzez ich przekazanie firmie odbierającej odpady, 

z którą Gmina podpisała umowę na odbieranie lub na odbieranie i zagospodarowanie odpadów. 

2. Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne przed ich gromadzeniem w pojemnikach  

lub workach muszą być poddane obowiązkowej selekcji mającej na celu oddzielne gromadzenie poszczególnych 

frakcji odpadów tak, aby umożliwić optymalne ich przygotowanie do transportu oraz dalszego odzysku  

lub unieszkodliwienia. 

3. Selektywnemu zbieraniu i odbieraniu odpadów komunalnych w osobnych pojemnikach lub workach 

z nieruchomości podlegają: 

1) papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury, zbierane w workach koloru niebieskiego 

z napisem „PAPIER”; 

2) metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z metali, tworzyw sztucznych, opakowania 

wielomateriałowe, zbierane w workach koloru żółtego z napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”; 

3) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, zbierane w workach koloru zielonego z napisem „SZKŁO”; 

4) bioodpady stanowiące odpady komunalne, z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego, zbierane 

w workach koloru brązowego z napisem „BIO”; 

4. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

prowadzonego przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który poza odpadami wymienionymi 

w § 2 ust 3 zapewnia odbiór następujących odpadów: 

a) odpady niebezpieczne 

b) przeterminowane leki i chemikalia 

c) 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 

d) zużyte baterie i akumulatory 

e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

f) meble i inne odpady wielkogabarytowe 

g) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne 

h) zużyte opony 

i) odzież i tekstylia 
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5. Selektywnie zebrane odpady wymienione w § 2 ust. 4 właściciele zobowiązani są samodzielnie dostarczyć  

do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mietkowie ul. Bystrzycka 2. Odpady 

wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz opony odbierane będą również w systemie 

akcyjnym. 

6. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (pozostałości po segregacji odpadów w tym popiół), 

zbierane są w pojemnikach w kolorze innym niż określone w § 2 ust. 3. 

7. Zabrania się umieszczania w pojemnikach przeznaczonych na niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne odpadów wymienionych w § 2 ust. 3 i ust. 4. 

8. Zabrania się umieszczania w pojemnikach lub workach przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych, odpadów niemających charakteru odpadów komunalnych, w tym pochodzących z działalności 

gospodarczej odpadów opakowaniowych, odpadów medycznych oraz bioodpadów niestanowiących odpadów 

komunalnych. 

9. Zabrania się umieszczania bioodpadów w workach lub pojemnikach innych niż do tego przeznaczone, 

które  nie posiadają oznaczeń wskazujących na spełnienie poszczególnych norm. 

10. Obowiązek prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych uznaje się za spełniony, jeżeli 

w odebranych od właściciela nieruchomości odpadach gromadzonych w pojemnikach lub workach, 

przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów, umieszczone zostały wyłącznie te odpady, na które 

przeznaczony jest odpowiednio oznaczony pojemnik lub worek. 

11. Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych  

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów określa uchwała w sprawie sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów. 

Rozdział 3. 

Wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkt 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

§ 3. 1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Mietków mieści się przy  

ul. Bystrzyckiej 2 i prowadzony jest przez Gminę Mietków. 

2. Odpady przyjmowane są do PSZOK po uprzednim zgłoszeniu w Urzędzie Gminy Mietków pok. 23 

stanowisko ds. gospodarki odpadami. 

3. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady powstające w gospodarstwach domowych, w ramach 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

4. PSZOK w Mietkowie przyjmuje wymienione niżej odpady (nie dotyczy przedsiębiorców): 

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) bioodpady stanowiące odpady komunalne , 

5) odpady niebezpieczne, 

6) przeterminowane leki i chemikalia, 

7) 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 igieł i strzykawek, 

8) zużyte baterie i akumulatory, 

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

11) zużyte opony, 
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12) odpady budowlane, remontowe i rozbiórkowe, 

13) odzież i tekstylia. 

5. PSZOK organizuje zbieranie odpadów komunalnych w sposób ułatwiający mieszkańcom pozbywanie się 

odpadów komunalnych w szczególności podaje do wiadomości dokładne informacje o zakresie swojej 

działalności. 

Rozdział 4. 

Wymagania w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości 

służących do użytku publicznego 

§ 4. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 

z części nieruchomości służących do użytku publicznego, z częstotliwością zapewniającą utrzymanie ich w 

czystości oraz bezpieczne korzystanie z nich. 

2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek uprzątnąć zanieczyszczenia wskazane w ust. 1 w sposób 

nie zanieczyszczający jezdni lub ścieżek rowerowych, a w przypadku usuwania śniegu lub lodu z użyciem 

środków  uniemożliwiających przedostanie się tych środków do korzeni roślin. 

3. Do usuwania śniegu lub lodu na części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego, przy której 

występują tereny zieleni lub zadrzewienia ust. 1 nie stosuje się. 

Rozdział 5. 

Wymagania w zakresie mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami 

naprawczymi 

§ 5. 1. Na terenie nieruchomości mycie pojazdów samochodowych poza myjniami samochodowymi może 

odbywa się na terenie nieruchomości wyłącznie w miejscach przystosowanych do tego celu poprzez zapewnienie 

odprowadzania powstających ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, lub gromadzenie ścieków w zbiornikach bezodpływowych, przy użyciu środków 

ulegających biodegradacji lub czystej wody bez detergentów powodujących zanieczyszczenie środowiska. 

2. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dozwolone jest wyłącznie na terenie nieruchomości 

właściciela. 

3. Mycie pojazdów nie może powodować odprowadzania ścieków do zbiorników wodnych (np. stawów, 

jezior), cieków, kanalizacji deszczowej lub do ziemi. 

§ 6. 1. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi dozwolona jest w garażach  

lub na wydzielonych i utwardzonych częściach nieruchomości pod warunkiem, że: 

1) naprawa pojazdów samochodowych prowadzona jest w sposób nie powodujący zanieczyszczenia 

środowiska, a przede wszystkim nie powodujący przedostanie się płynów samochodowych do środowiska; 

2) odpady niebezpieczne powstające w trakcie naprawy gromadzone są w pojemnikach do tego przeznaczonych 

i przekazywane do unieszkodliwiania, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

3) dokonywanie napraw pojazdów samochodowych nie będzie stwarzać uciążliwości dla właścicieli 

i współwłaścicieli nieruchomości, na których dokonuje się napraw oraz właścicieli i współwłaścicieli 

sąsiednich nieruchomości. 

Rozdział 6. 

Wymagania w zakresie rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków, przeznaczonych  

do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych  

do użytku publicznego oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczenia tych pojemników 

i worków oraz utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym  

§ 7. 1. Do zbierania odpadów w celu realizacji obowiązku utrzymania czystości i porządku na terenie 

nieruchomości położonych w gminie Mietków, stosuje się:  

1) kosze uliczne o pojemności od 45 l do 120 l, 

2) pojemniki wykonane z tworzywa sztucznego bądź metalu o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l, 
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3) worki wykonane z folii o grubości dostosowanej do rodzaju odpadów o pojemności nie mniejszej niż 120 l, 

4) kontenery na odpady wykonane z metalu (kryte lub odkryte) o pojemności 7000 l, 

5) inne pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych, 

6) przydomowe kompostowniki. 

2. Worki i pojemniki określone w § 7 ust. 1, przeznaczone do gromadzenia odpadów wymienionych w § 2 

ust. 3 oraz niesegregowanych „zmieszanych” odpadów komunalnych, powinny być utrzymane w kolorze: 

1) zielonym, oznaczonym napisem „Szkło” z przeznaczeniem na szkło opakowaniowe bezbarwne i kolorowe, 

2) żółtym, oznaczonym napisem „Metale i tworzywa sztuczne” z przeznaczeniem na odpady z metali i tworzyw 

sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych oraz opakowania 

wielomateriałowe, 

3) niebieskim, oznaczonym napisem „Papier” z przeznaczeniem na odpady z papieru i tektury, w tym odpady 

opakowaniowe z papieru i tektury, 

4) brązowym, oznaczonym napisem „Bio” z przeznaczeniem na bioodpady stanowiące odpady komunalne 

5) czarnym lub innym niż wymienione w pkt 1-4, z przeznaczeniem na niesegregowane „zmieszane” odpady 

komunalne. Dopuszcza się możliwość zbierania odpadów niesegregowanych „zmieszanych” w pojemnikach 

innych niż w kolorze czarnym, pod warunkiem trwałego oznaczenia określającego rodzaj gromadzonego 

w nich odpadu. 

3. Pojemniki o których mowa w ust. 1 pkt 2 powinny posiadać konstrukcję umożliwiającą ich opróżnianie 

grzebieniowym lub widłowym mechanizmem załadowczym pojazdów odbierających odpady. 

4. Bioodpady stanowiące odpady komunalne, w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi, mogą być zagospodarowywane  w przydomowym kompostowniku. Właściciele 

nieruchomości kompostujący bioodpady we własnym zakresie, którym przysługuje częściowe zwolnienie 

z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwolnieni są z obowiązku  posiadania pojemnika lub worka 

na te odpady. 

§ 8. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na 

drogach publicznych w następujący sposób:  

1) pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb właściciela nieruchomości 

zamieszkałej, jednakże z uwzględnieniem częstotliwości określonej w § 11, nie powinna być mniejsza niż 

120 litrów na jedną nieruchomość. 

2) pojemność worków przeznaczonych do zbierania odpadów wskazanych w § 2 ust. 3 powinna być 

dostosowana do indywidualnych potrzeb właściciela nieruchomości zamieszkałej, jednakże 

z uwzględnieniem częstotliwości określonej w § 11, nie powinna być mniejsza niż 120 litrów na każdą frakcję 

na jedną nieruchomość. 

3) pojemność pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powinna  

być dostosowana do indywidualnych potrzeb właściciela określonej nieruchomości niezamieszkałej, 

jednakże z uwzględnieniem częstotliwości określonej w § 11, powinna odpowiadać: 

a) 15 litrom na pracownika w przypadku nieruchomości na której świadczona jest praca; 

b) 2 litrom na każdego ucznia albo dziecko uczęszczające do żłobka lub przedszkola; 

c) 30 litrom na każde 10 m2 powierzchni użytkowej, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l. 

na odpady niesegregowane (zmieszane) i jeden worek pojemności 120 l na każdą frakcję odpadów 

zebranych selektywnie na lokal, dla lokali handlowych; 

d) 20 litrom na jedno miejsce sypialniane dla hoteli, moteli lub pensjonatów i obiektów o charakterze 

agroturystycznym; 

e) 20 litrom dla lokali gastronomicznych w tym ogródków gastronomicznych; 
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f) wszystkie inne nie wymienione – 10l na osobę pracującą, 

4) rodzajem pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na drogach publicznych  

i przystankach są kosze uliczne o pojemności nie mniejszej niż 45 litrów, usytuowane w odległości 

dostosowanej do panującego natężenia ruchu pieszych, w sąsiedztwie oznaczenia przystanku bądź w pobliżu 

wiaty. 

5) minimalna pojemność pojemników do segregacji usytuowanych w miejscach ogólnodostępnych w tzw. 

„gniazdach” nie powinna być mniejsza niż 1100 litrów. 

§ 9. 1. Pojemniki na odpady komunalne muszą być usytuowane w miejscu wyodrębnionym, na utwardzonej 

nawierzchni umożliwiającej przemieszczanie pojemników na własnych kołach.  

2. Właściciel jest zobowiązany zapewnić pracownikom firmy odbierającej odpady utwardzone dojście  

lub swobodny, bezpieczny i bezkolizyjny dostęp do wszystkich pojemników i worków zlokalizowanych 

w miejscu gromadzenia odpadów, do którego możliwy jest dojazd pojazdem przeznaczonym do odbioru z drogi 

dojazdowej do nieruchomości. 

3. W przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca ustawienia pojemników lub worków 

do zbierania odpadów komunalnych, należy wystawić je w dniu odbioru, na chodnik lub przy drodze przed 

wejściem na teren nieruchomości lub udostępnić w sposób uzgodniony z przedsiębiorcą odbierającym odpady. 

4. Pojemniki w miejscach przeznaczonych do użytku publicznego oraz w miejscach ogólnodostępnych 

należy ustawić tak, aby nie utrudniały korzystania z nieruchomości, w szczególności poprzez zastawianie ciągów 

pieszych i jezdnych oraz miejsc parkingowych. 

§ 10. 1. Utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym polega na: 

a) okresowym myciu i dezynfekcji pojemników, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy; 

b) okresowych przeglądach i konserwacji pojemników; 

c) wymianie pojemników w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia pojemnika uniemożliwiającego dalsze 

użytkowanie; 

d) wrzucanie do pojemników lub worków o określonych kolorach i oznaczeniach wyłącznie odpadów do nich 

przeznaczonych; 

e) zamykanie pojemników wyposażonych w klapy w celu zabezpieczenia przed dostępem wód opadowych; 

f) stosowanie ilości i pojemności pojemników lub worków proporcjonalnie do potrzeb w celu niedopuszczania 

do ich przeciążenia; 

e) porządkowanie terenu wokół pojemników z zalegających odpadów przez regularne uprzątanie odpadów  

i innych zanieczyszczeń znajdujących się poza workami lub pojemnikami; 

Rozdział 7. 

Wymagania w zakresie częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości 

ciekłych z terenu nieruchomości oraz z  terenów przeznaczonych do użytku publicznego  

§ 11. 1. Minimalna częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach 

lub workach od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej, nieruchomości,  

na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady 

komunalne, oraz określonych nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne,  

w zależności od rodzaju odpadów wynosi:  

1) niesegregowane „zmieszane” odpady komunalne – co najmniej jeden raz na dwa tygodnie, nie dopuszczając 

jednak do przepełnienie pojemników, 

2) papier, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metale i szkło – raz na cztery tygodnie, 

3) bioodpady stanowiące odpady komunalne – co najmniej jeden raz w miesiącu, a w okresie od 1 kwietnia  

do 30 października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 
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2. Minimalna częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach  

lub workach, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej, w zależności od rodzaju 

odpadów wynosi: 

1) niesegregowane „zmieszane” odpady komunalne – co najmniej jeden raz na dwa tygodnie, a w okresie  

od 1 kwietnia do 30 października nie rzadziej niż raz na tydzień, 

2) papier, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metale i szkło – raz na cztery tygodnie; 

3) bioodpady stanowiące odpady komunalne – co najmniej jeden raz w miesiącu, a w okresie od 1 kwietnia  

do 30 października nie rzadziej niż raz na tydzień. 

3. Wystawianie worków i pojemników z odpadami komunalnymi w miejsca, z których zostaną odebrane 

przez przedsiębiorcę odbierającego odpady, następuje, co najwyżej na jeden dzień przed terminem odbioru 

określonym w harmonogramie. 

4. Właściciele nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, które 

nie zostały objęte gminnym system gospodarowania odpadami, zobowiązani są wyposażyć teren w pojemniki 

oraz zapewnić odbiór zebranych odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę wpisanego do rejestru działalności 

regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez 

Wójta Gminy Mietków. 

5. Częstotliwość pozbywania się odpadów gromadzonych w pojemnikach usytuowanych w miejscach 

ogólnodostępnych oraz przeznaczonych do użytku publicznego, powinna odbywać się nie rzadziej niż jeden raz 

na miesiąc, jednocześnie w sposób niedoprowadzający do zanieczyszczanie miejsc wokół pojemników w wyniku 

ich przepełnienia. 

6. Pozbywanie się odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz 

opon bezpośrednio z nieruchomości, odbywać się będzie w systemie akcyjnym nie rzadziej niż raz na pół roku. 

§ 12. 1. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków, 

z częstotliwością uzależnioną od ilości wytworzonych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych i objętości 

zbiornika. 

2. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie 

umowy zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości, a podmiotem uprawnionym do świadczenia usług 

w tym zakresie. 

3. Zakazuje się odprowadzania nieczystości ciekłych do rowów, gruntu, zbiorników wodnych, cieków 

wodnych, kanalizacji deszczowej oraz pompowania ich na pola, łąki i inne tereny zewnętrzne. 

4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczający do przepełniania się urządzeń do gromadzenia 

nieczystości ciekłych, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości. 

5. Odbiór nieczystości ciekłych dokonują firmy posiadające zezwolenia na opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych do stacji zlewnych. 

6. Właściciele przydomowych oczyszczalni ścieków obowiązani są do ich eksploatacji w sposób opisany 

w instrukcji eksploatacyjnej takiej oczyszczalni oraz do pozbywania się wytworzonych w trakcie eksploatacji 

osadów z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacyjnej. 

7. Zbiornik bezodpływowy musi być zlokalizowany w taki sposób, aby możliwy był bezpośredni dojazd  

do niego pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego realizującego usługę wywozu nieczystości ciekłych. 

§ 13. Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Mietków, obowiązani są do pozbywania się 

z terenu nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych w sposób obejmujący: 

1) gromadzenie i przekazywanie odpadów z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw 

sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe w osobnym worku koloru żółtego, zgodnie z harmonogramem; 
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2) gromadzenie i przekazywanie odpadów ze szkła białego i kolorowego w osobnym worku koloru zielonego, 

zgodnie z harmonogramem; 

3) gromadzenie i przekazywanie odpadów z papieru w tym odpadów z tektury w osobnym worku koloru 

niebieskiego, zgodnie z harmonogramem; 

4) gromadzenie i przekazywanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w osobnym worku koloru 

brązowego lub innym przystosowanym do tego urządzeniu, zgodnie z harmonogramem, bądź 

kompostowanie bioodpadów we własnym przydomowym kompostowniku stosując zasady prawidłowego 

kompostowania; 

5) wystawianie selektywnie zebranych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego  

i elektronicznego oraz opon przed posesją, podczas zbiórki krawężnikowej zgodnie z harmonogramem; 

6) gromadzenie pozostałych selektywnie zbieranych odpadów komunalnych wymienionych w § 2 ust. 4  

i dostarczenie ich do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK); 

7) przekazanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów, innych niż odpady komunalne wytwarzane  

w gospodarstwie domowym lub zmieszane odpady z remontów zbieranych w osobnych kontenerach, firmie 

wpisanej do rejestru działalności regulowanej. 

Rozdział 8. 

Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami  

§ 14. 1. Właściciele nieruchomości podejmują działania zmierzające do ograniczenia ilości i objętości 

powstających odpadów, w szczególności poprzez: 

1) minimalizację ilości powstających odpadów komunalnych i zagospodarowanie ich zgodnie z hierarchią 

postępowania z odpadami, w szczególności używanie toreb wielokrotnego użytku, płóciennych,  

do codziennych zakupów, kupowanie produktów bez zbędnych opakowań, lub w opakowaniach zwrotnych, 

ograniczenie nabywania produktów nienadających się do zwrotu lub ponownego wykorzystania; 

2) zmniejszenie masy odpadów kierowanych na składowiska odpadów, ograniczenie stosowania  przedmiotów 

jednorazowego użytku zwłaszcza plastikowych sztućców i naczyń; 

3) zachęcanie do kompostowania bioodpadów we własnym przydomowym kompostowniku; 

4) odpowiednio do właściwości odpadów opakowaniowych zmniejszanie ich objętości, w szczególności 

poprzez ich zgniatanie; 

5) prowadzenie właściwego sposobu monitorowania postępowania z odpadami komunalnymi zarówno przez 

właścicieli nieruchomości, jak i prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych  

od właścicieli nieruchomości. 

6) podjęcie działań mających na celu ułatwienie poddania procesom odzysku wytworzonych odpadów. 

Rozdział 9. 

Wymagania w zakresie obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę 

przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych  

do wspólnego użytku 

§ 15. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków 

ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed 

zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

§ 16. 1. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:  

1) w odniesieniu do psów: 

a) prowadzenie na terenie gminy każdego psa na uwięzi oraz w przypadku ras uznawanych za agresywne 

z nałożonym kagańcem; 
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b) psy powinny mieć stworzone przez właściciela takie warunki by nie mogły samodzielnie wydostać się 

poza teren nieruchomości oraz nie zagrażały osobom trzecim, zwolnienie przez właściciela nieruchomości 

psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona 

w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający samowolny dostęp osób trzecich. 

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych: 

a) stały i skuteczny dozór; 

b) zachowanie środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi i innych zwierząt  

oraz w szczególności na dołożeniu starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia, 

nie zakłócały spokoju domowego i nie zanieczyszczały miejsc przeznaczonych do użytku publicznego, 

c) prowadzenie pojedynczo wyłącznie przez osoby dorosłe zwierząt agresywnych lub mogących wzbudzać 

zagrożenie dla otoczenia, w sposób zapewniający sprawowanie nad nimi kontroli; 

d) niepozostawianie bez właściciela psów i innych zwierząt w obrębie nieruchomości niezamieszkałych  

lub nieużytkowanych; 

e) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych, ogrodzonych 

wybiegów dla psów oraz mało uczęszczanych, a także miejscach wyznaczonych w sytuacji, gdy właściciel 

ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem; 

f) natychmiastowe usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe 

w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności  

na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych itp., a także nieruchomościach innych 

właścicieli, przy czym zanieczyszczenia powinny być wrzucane do pojemnika na odpady zmieszane; 

g) posiadanie dowodu aktualnych szczepień ochronnych wymaganych bądź zarządzanych przez odpowiednie 

służby weterynaryjne przez osoby utrzymujące zwierzęta domowe; 

3) obowiązek określony w pkt 2 ppkt f nie dotyczy oznakowanych psów przewodników i psów asystujących 

osób niepełnosprawnych. 

Rozdział 10. 

Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych 

nieruchomościach 

§ 17. 1. Zwierzęta gospodarskie powinny być utrzymywane w pomieszczeniach zamkniętych lub na terenie 

ogrodzonych nieruchomości, skutecznie zabezpieczonych przed ich samodzielnym wydostaniem się poza teren 

nieruchomości. 

2. Zwierzęta gospodarskie powinny być utrzymywane w sposób niepowodujący uciążliwości dla osób 

zamieszkujących nieruchomości sąsiednie. 

3. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod 

następującymi warunkami: 

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt; 

2) ograniczenia do obszaru nieruchomości wszelkiej uciążliwości hodowli dla środowiska, w tym emisji 

będącej jej skutkiem. 

4. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich zobowiązani są: 

1) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych; 

2) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku, 

realizowaną przez podmiot uprawniony; 

3) pszczoły trzymać w ulach w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości 

dla właściciela nieruchomości sąsiednich, w szczególności, aby otwory wylotowe z uli nie były skierowane 

na budynki zlokalizowane na sąsiednich nieruchomościach. 
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Rozdział 11. 

Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania  

§ 18. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają następujące obszary: gospodarstwa rolne i hodowlane, obiekty 

gastronomiczne, obiekty w których prowadzone jest zbiorowe żywienie, obiekty na których magazynuje się 

żywność i płody rolne, a także pomieszczenia korytarzy piwnicznych, zsypów i komór zsypowych, węzłów 

ciepłowniczych oraz zasieków śmietnikowych.  

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania deratyzacji dwa razy w roku 

kalendarzowym, w miesiącach kwietniu i październiku. 

3. Każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na wskazanym terenie zaleca się bieżącą 

deratyzację. 

Rozdział 12. 

Przepisy końcowe 

§ 19. Traci moc uchwała nr XXI/144/2016 Rady Gminy Mietków z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mietków (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2016 r., 

poz. 3402, Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017 r., poz. 4235). 

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mietków. 

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2021 r. 

Przewodnicząca Rady Gminy: 

Helena Artymowicz 
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