
 

 

UCHWAŁA NR XIV/101/2020 

RADY GMINY MIELESZYN 

z dnia 16 lipca 2020 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mieleszyn 

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

w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, ze zm.
1)

) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego, uchwala się, co następuje:  

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mieleszyn.  

Rozdział 2. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 2. 1.  Właściciele nieruchomości obowiązani są do selektywnego zbierania następujących rodzajów 

odpadów komunalnych: 

a) szkło; 

b) papier; 

c) metale; 

d) tworzywa sztuczne; 

e) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

f) bioodpady; 

g) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

h) zużyte opony; 

i) przeterminowane leki i chemikalia; 

j) zużyte baterie i akumulatory; 

k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

l) 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; 

                                                      
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 2020, z 2020 r. poz. 150, 

284 i 875. 
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m) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

n) odpady tekstyliów i odzieży; 

o) odpady niebezpieczne. 

2. Nieruchomości powinny zostać wyposażone w pojemniki lub worki określone w rozdziale 3. 

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

nieruchomości poprzez: 

1) zbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych; 

2) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie oraz odpadów niesegregowanych (zmieszanych) 

uprawnionemu podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości w terminie określonym w harmonogramie. Pozostałe frakcje będą przekazywane 

do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

3) utrzymywanie pojemników lub kontenerów służących do zbierania odpadów komunalnych we właściwym 

stanie technicznym, sanitarnym i porządkowym, umożliwiającym korzystanie z nich bez przeszkód i bez 

stwarzania zagrożeń dla zdrowia użytkowników; 

4) jeżeli na nieruchomości powstają odpady inne niż komunalne, muszą być one zbierane 

i zagospodarowywane oddzielnie. 

2. Dopuszcza się kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne, powstających na terenie 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi we własnym zakresie i na własne 

potrzeby: 

1) w gotowych kompostownikach ogrodowych lub; 

2) w drewnianych kompostownikach, wykonanych z desek lub zaimpregnowanych belek, ułożonych tak, aby 

zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu lub; 

3) w formie pryzmy, gdzie materiał kompostowany układa się warstwowo. 

3. Właściciele nieruchomości, którzy przeprowadzają proces kompostowania w sposób określony 

w ust. 2 powyżej nie mają obowiązku posiadania pojemnika na bioodpady. 

4. Śnieg, błoto, lód oraz inne zanieczyszczenia z części nieruchomości służących do użytku publicznego, 

powinny być uprzątane w ten sposób, że śnieg, błoto i lód należy zgarniać i gromadzić na skraju chodnika, 

z zachowaniem możliwości odpływu wody i nie powodując zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów. 

§ 4. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami może odbywać się na terenie 

nieruchomości pod następującymi warunkami: 

1) mycie może odbywać się na utwardzonej części nieruchomości, a ścieki będą odprowadzane bezpośrednio 

do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego; 

2) do mycia należy stosować środki chemiczne ulegające biodegradacji. 

Rozdział 3. 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych 

§ 5. Właściciele nieruchomości, na których powstają odpady komunalne zbierają je w pojemnikach oraz 

w workach na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.  

§ 6. 1. Do zbierania odpadów komunalnych należy stosować pojemniki: 

1) o pojemności 120 l; 

2) o pojemności 240 l; 

3) o pojemności 1100 l; 

4) kosze uliczne o pojemności od 20 l – służące do gromadzenia odpadów na drogach publicznych. 

2. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki o następujących ujednoliconych 

kolorach: 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 2 – Poz. 5981



1) kolor niebieski z przeznaczeniem na papier; 

2) kolor zielony z przeznaczeniem na szkło; 

3) kolor żółty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

4) kolor brązowy z przeznaczeniem na bioodpady. 

3. Odpady komunalne zmieszane należy gromadzić w pojemnikach do tego celu przeznaczonych, 

o minimalnej pojemności uwzględniającej następujące normy: 

1) 40 l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość; 

2) dla szkół 5 l na każdego ucznia i pracownika; 

3) dla przedszkoli 5 l na każde dziecko i pracownika; 

4) dla lokali handlowych 5 l na jednego pracownika, jednak co najmniej 1 pojemnik 120 l; 

5) dla lokali gastronomicznych 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne; 

6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych 

i socjalnych, 5 l na jednego pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik 60 l na zakład; 

7) dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub działki wykorzystywane na cele 

rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez część roku (obejmujący sześciomiesięczny sezon letni) co 

najmniej jeden pojemnik 120 l; 

8) dla urzędów i instytucji, co najmniej jeden pojemnik 1100 l; 

9) dla cmentarzy, co najmniej 1100 l na każdy 1 ha powierzchni. 

4. Odpady zbierane selektywnie: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale oraz odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe należy gromadzić w workach o odpowiednich kolorach określonych w niniejszym 

Regulaminie. 

5. Bioodpady należy gromadzić w odpowiednich pojemnikach, workach do tego przeznaczonych, 

określonych w niniejszym Regulaminie. 

6. Meble i inne odpady wielkogabarytowe należy gromadzić na terenie nieruchomości. 

7. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych 

i dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych lub do punktu mieszczącego się przy 

Urzędzie Gminy w Mieleszynie. 

8. Zużyte baterie i akumulatory należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać do 

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych lub do wybranych punktów zbiórki (sklepy, placówki 

oświatowe, Urząd Gminy). 

9. Przeterminowane chemikalia należy gromadzić na terenie nieruchomości. 

10. Zużyte opony należy gromadzić na terenie nieruchomości. 

11. Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do 

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych lub specjalistycznych pojemników znajdujących się 

w aptece. 

12. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy gromadzić w specjalnych pojemnikach, uniemożliwiających 

pylenie. 

13. W miejscach publicznych (place, chodniki, zieleńce, przystanki autobusowe) odpady komunalne należy 

gromadzić w koszach ulicznych, określonych w § 6 ust. 1 pkt 4) powyżej. 

§ 7. Pojemniki oraz worki należy udostępnić w dniu odbioru odpadów, wystawiając je przed posesją 

w miejscu widocznym i dostępnym dla pracowników podmiotu odbierającego odpady bez konieczności wejścia 

na teren nieruchomości. 

§ 8. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki na odpady w takim stanie 

porządkowym, technicznym, sanitarnym, aby korzystanie z nich umożliwiało prawidłową ich eksploatację i nie 

powodowało zagrożenia dla użytkowników poprzez: 
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1) ich okresową dezynfekcję oraz mycie; 

2) gromadzenie odpadów w pojemnikach, w ilości nie powodującej jego przeciążenia; 

3) umieszczanie w pojemnikach o odpowiednich kolorach lub oznaczeniach wyłącznie odpadów do nich 

przeznaczonych. 

§ 9. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać miejsca gromadzenia odpadów 

w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym:  

1) poprzez ich sprzątanie; 

2) poprzez ich zabezpieczanie przed uniemożliwianiem ich rozprzestrzeniania się i zalewaniem ich przez 

wody opadowe. 

Rozdział 4. 

Częstotliwość i sposób 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 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 

nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd. 

§ 11. 1.  Właściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych obowiązani są do pozbywania się 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości co najmniej 1 raz na dwa 

tygodnie.  

2. Właściciele nieruchomości w budynkach wielolokalowych, obowiązani są do pozbywania się 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w okresie od listopada do 

marca - co najmniej 1 raz na dwa tygodnie, a w okresie od kwietnia do października - co najmniej 1 raz na 

tydzień. 

3. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości niż 

opisane w § 11 ust. 1 i 2 powyżej, obowiązani są do pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych z terenu nieruchomości co najmniej 1 raz na dwa tygodnie. 

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

segregowanych odpadów komunalnych:  

1) papier - co najmniej 1 raz na dwa miesiące; 

2) szkło - co najmniej 1 raz na dwa miesiące; 

3) tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metale - co najmniej 1 raz w miesiącu; 

4) bioodpady: 

a) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych – w okresie od listopada do marca - co najmniej 1 raz 

w miesiącu, w okresie od kwietnia do października - co najmniej 1 raz na dwa tygodnie, 

b) dla budynków wielolokalowych - w okresie od listopada do marca - co najmniej 1 raz w miesiącu, 

w okresie od kwietnia do października - co najmniej 1 raz na tydzień, 

c) dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości niż opisane w w 

§ 12 ust. 1 pkt 4) lit. a) i b) powyżej – w okresie od listopada do marca - co najmniej 1 raz w miesiącu, 

w okresie od kwietnia do października - co najmniej 1 raz na dwa tygodnie. 
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2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych 

odpadów komunalnych, tj., mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych opon, 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów niebezpiecznych, odpadów tekstyliów i odzieży, odpadów 

niekwalifikujących 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 - co najmniej 1 raz w roku. 

3. Bioodpady, tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metale, szkło, papier, 

meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie 

i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady 

niebezpieczne, odpady tekstyliów i odzieży, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe 

w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia 

monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, mieszkańcy Gminy Mieleszyn 

mogą bezpłatnie oddawać w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który jest stworzony 

przez Gminę w miejscu ogólnodostępnym. 

§ 13. 1.  Opróżnianie zbiorników bezodpływowych przeznaczonych do gromadzenia nieczystości ciekłych, 

odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego podmiotowi uprawnionemu, 

z którym zawarł umowę.  

2. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe, przeznaczone do gromadzenia 

nieczystości ciekłych są zobowiązani opróżniać je z częstotliwością odpowiadającą wielkości zużytej wody 

i pojemności zbiornika bezodpływowego, lecz nie rzadziej niż 1 raz na dwa miesiące, w sposób gwarantujący, 

że nie nastąpi wypływ nieczystości ze zbiornika. 

3. W przypadku nieruchomości wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków, usuwanie osadu 

winno odbywać się z częstotliwością określoną w instrukcji eksploatacji. 

§ 14. Kosze na odpady rozmieszczone przy pasach drogowych, a także kosze zlokalizowane na skwerach, 

placach zabaw, terenach sportowo-rekreacyjnych należy opróżniać 1 raz w tygodniu, a w razie zwiększonej 

ilości odpadów, z częstotliwością uniemożliwiającą ich przepełnienia. 

Rozdział 5. 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 15. 1.  Właściciele nieruchomości zobowiązani są podejmować działania zmierzające do ograniczenia 

ilości wytwarzanych odpadów, w szczególności poprzez:  

1) używanie toreb wielokrotnego użytku, w szczególności płóciennych, do codziennych zakupów; 

2) kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych; 

3) korzystanie z opakowań, pudełek, pojemników, słoików, które nadają się do wielokrotnego wykorzystania; 

4) kupowanie produktów bez opakowania lub minimalnie opakowanych; 

5) zgniatanie butelek plastikowych, opakowań wielomateriałowych oraz tekturowych przed wrzuceniem do 

pojemnika; 

6) oddawanie odzieży organizacjom charytatywnym bądź wrzucanie do pojemników na odzież; 

7) przekazywanie starych, nieuszkodzonych mebli organizacjom charytatywnym lub innym zainteresowanym. 

2. Prowadząc edukację ekologiczną należy dążyć do następujących celów: 

1) zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów; 

2) zwiększenie udziału odzysku, w szczególności szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru, a także 

odzysk energii z odpadów. 

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 

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

ostrożności, zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt.  
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2. Osoba utrzymująca zwierzę domowe zobowiązana jest do: 

1) natychmiastowego uprzątnięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę w obiektach i na terenach 

przeznaczonych do użytku publicznego; 

2) sprawowania właściwej opieki nad zwierzętami, w szczególności niepozostawiania ich bez dozoru poza 

miejscami stałego utrzymania. 

Rozdział 7. 

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

§ 17. 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 zobowiązany jest: 

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

zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszej uchwały; 

2) zapewnienia zwierzętom gospodarskim odpowiednich pomieszczeń gospodarskich; 

3) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości. 

§ 18. Zabronione jest utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach zajętych przez budynki 

wielolokalowe, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele, strefy przemysłowe, ogrody 

działkowe, stanowiących w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego tereny wyłączone 

z produkcji rolniczej. 

Rozdział 8. 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

§ 19. 1.  Obowiązkowej deratyzacji podlegają: 

1) obszary zabudowane budynkami wielorodzinnymi; 

2) obiekty użyteczności publicznej; 

3) obszary zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź 

przechowywania lub składowania produktów rolno–spożywczych i gospodarki odpadami; 

4) obszary zabudowy zagrodowej. 

2. Deratyzacja powinna być przeprowadzona corocznie w terminach: od 1 do 30 kwietnia lub od 

15 października do 15 listopada i zawsze w przypadku stwierdzenia obecności gryzoni na terenie 

nieruchomości. 

Rozdział 9. 

Postanowienia końcowe 

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieleszyn.  

§ 21. Traci moc uchwała Nr XII/69/2016 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie 

uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mieleszyn (Dziennik Urzędowy 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 marca 2016 r. poz. 2122). 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady 

(-) Adam Pilarowski 
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