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Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY MIERZĘCICE 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 4 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 3 ust. 2c, ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz.1439), po 
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej oraz po 
przeprowadzeniu konsultacji określonych uchwałą Nr IV/21/2010 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 29 grudnia 
2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy 
Mierzęcice z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234 poz. 1536) w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. 
Nr 33 poz. 599) 

Rada Gminy Mierzęcice 
uchwala, co następuje 

§ 1.  Przyjąć „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice” w brzmieniu 
określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Mierzęcice. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXII/169/2016 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 22 czerwca 2016 r.                          
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice, zmieniona Uchwałą Nr 
XXXVII/263/2017 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 27 września 2017 roku. 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.
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REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 
NA TERENIE GMINY MIERZĘCICE 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne.

§ 1

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice zwany dalej „regulaminem” określa
szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice. 

§ 2
Ilekroć w regulaminie jest  mowa o  harmonogramie – należy przez to rozumieć ustalone terminy odbioru
odpadów komunalnych na terenie Gminy Mierzęcice.

Rozdział 2. 
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3

Określa  się  wymagania  w  zakresie  selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych  powstających  na
nieruchomościach, następujących frakcji odpadów:

1) papier,
2) metale, 
3) tworzywa sztuczne, 
4) szkło, 
5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 
6) bioodpady,
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
8)  meble i inne odpady wielkogabarytowe,
9) odpady budowlane i rozbiórkowe,
10) przeterminowane leki i chemikalia, 
11) odpady niebezpieczne,
12) odpady  niekwalifikujące  się  do  odpadów  medycznych  powstające  w  gospodarstwie  domowym  w

wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i  prowadzenia monitoringu poziomu
substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,

13) zużyte baterie i akumulatory, 
14) zużyte świetlówki,
15) zużyte opony.

§ 4

1. Określa się wymagania w zakresie  selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez
punkt  selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych,  umożliwiający  łatwy  dostęp  dla  wszystkich
mieszkańców gminy, który zapewnia przyjmowanie następujących frakcji odpadów:

1) papier,
2) metale, 
3) tworzywa sztuczne, 
4) szkło, 
5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 
6) przeterminowane leki i chemikalia, 
7) odpady niebezpieczne,
8) odpady  niekwalifikujące  się  do  odpadów  medycznych  powstające  w  gospodarstwie  domowym  w

wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i  prowadzenia monitoringu poziomu
substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
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9) zużyte baterie i akumulatory, 
10) zużyte świetlówki,
11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
12) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
13) zużyte opony,
14) odpady budowlane i rozbiórkowe.

2. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie zapewnia przyjmowania bioodpadów, ponieważ w
zamian  za  opłatę  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  gmina  w  całości  zapewnia odbiór tych
odpadów z miejsc ich wytwarzania. 

§ 5

1. Selektywnie  zebrane  odpady  komunalne,  o  których  mowa  w  §  3  pkt  1)  do  9)  są  odbierane  przez
uprawnionego przedsiębiorcę z miejsc ich wytwarzania.

2. Właściciel  nieruchomości  selektywnie  zebrane  odpady  komunalne,  o  których  mowa  w  §  3,  może
samodzielnie dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

3. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi mogą kompostować
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych. 

4. Niesegregowane  (zmieszane)  odpady  komunalne  należy  zbierać  do  pojemników  i  przekazywać
przedsiębiorcy co najmniej z częstotliwością określoną w niniejszym regulaminie.

§ 6

Określa  się  wymagania  w  zakresie  uprzątania  błota,  śniegu,  lodu  i  innych  zanieczyszczeń  z  części
nieruchomości służących do użytku publicznego:

1) zalegające  na  nieruchomości  w  części  służącej  do  użytku  publicznego  błoto,  śnieg,  lód  i  inne
zanieczyszczenia należy usunąć poprzez ich odgarnięcie,

2) uprzątnięte błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia należy gromadzić poza terenem nieruchomości
służącej do użytku publicznego, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu przechodniów i pojazdów,
nie utrudniający ruchu oraz zatrzymywania się pojazdów, nie zagrażający istniejącej roślinności oraz
umożliwiający swobodny odpływ wody do kanalizacji deszczowej.

§ 7

1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie własnej nieruchomości, bez
użycia  środków chemicznych,  jeżeli  czynności  te  nie  mają  negatywnego oddziaływania  na środowisko
naturalne, w  szczególności  powstające ścieki  nie  mogą  być  odprowadzane  bezpośrednio  do  cieków
wodnych lub do ziemi.

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi powinny być wykonywane w sposób:
1) nie powodujący zanieczyszczenia środowiska;
2) na wydzielonym i utwardzonym terenie.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalne pojemności pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania

odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do
użytku publicznego oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych

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

porządkowym miejsc gromadzenia odpadów. 

§ 8

1. Rodzaje  i  minimalne  pojemności  pojemników  lub  worków  przeznaczonych  do  zbierania  odpadów
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komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego: 
1) nieruchomość  powinna  zostać  wyposażona  w  pojemniki  lub  worki do  zbierania odpadów

komunalnych, z uwzględnieniem wymienionych poniżej zasad: 
a) pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o pojemności minimalnej 120 l,
b)worki na odpady komunalne zbierane selektywnie o pojemności minimalnej 120 l,
c) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności minimalnej 120 l,
d)worki typu Big Bag o minimalnej pojemności 1 m 3 lub kontenery o  minimalnej pojemności 3 m 3

na odpady budowlane i rozbiórkowe,
e) kosze uliczne o  pojemności  minimalnej 30 l.

2. Niesegregowane  (zmieszane)  odpady  komunalne  należy  gromadzić  w  pojemnikach  o  minimalnej
pojemności,  uwzględniającej  miesięczne  ilości  wytwarzanych  odpadów  komunalnych,  według
następujących norm: 
1) nieruchomości,  z  budynkami  mieszkalnymi  jednorodzinnymi  –  na  jedną  osobę  przypada  40  l

pojemności  pojemnika,  przy  czym  każdą  nieruchomość  należy  wyposażyć  w  co  najmniej  jeden
pojemnik o pojemności 120 l, 

2) nieruchomości  z  budynkami  wielolokalowymi  należy  wyposażyć  w  pojemniki  o  pojemności
dostosowanej do liczby mieszkańców, według zasad określonych w pkt 1), jednak nie mniej niż jeden
pojemnik o pojemności 1100 l, 

3) nieruchomości,  na  których  nie  zamieszkują  mieszkańcy,  a  powstają  odpady  komunalne,  należy
wyposażyć w pojemniki o pojemność minimalnej 120 l,

4) nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub inne nieruchomości wykorzystywane na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe należy wyposażyć w pojemniki o minimalnej pojemności 120 l,

5) sklepy i punkty usługowe - na każde l0 m2  powierzchni całkowitej lokalu 50 1, jednak nie mniej niż
jeden pojemnik 120 1 na lokal,

6) punkty handlowe poza lokalem - na każdego zatrudnionego 40 1, jednak nie mniej niż jeden pojemnik
120 1 na punkt,

7) lokale gastronomiczne - na jedno miejsce konsumpcyjne 20 1, jednak nie mniej  niż  jeden pojemnik
120 1 na lokal,

8) pomieszczenia socjalne i  biurowe  zakładów rzemieślniczych, przemysłowych  i  usługowych,  kluby,
wypożyczalnie - na każdego zatrudnionego 40 1, jednak nie mniej  niż jeden pojemnik o pojemności
120 1,

9) budynki  użyteczności  publicznej  — na  każdego  zatrudnionego  10  1,  jednak  nie  mniej  niż  jeden
pojemnik 120 1,

10) szkoły, przedszkola, żłobki — na jedną osobę 12 1, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 1100 l,
11) przychodnie lekarskie i  zakłady opieki zdrowotnej - na jednego pacjenta 12 1, jednak nie mniej  niż

jeden pojemnik 120 1,
12) hotele i domy pomocy  społecznej  — na jedno miejsce noclegowe 60 1,  jednak nie mniej  niż  jeden

pojemnik 1100 l,
13) place targowe - 50 l na każde stoisko znajdujące się na targowisku, jednak co najmniej jeden pojemnik

o pojemności 1100 l, 
14) cmentarze - nie mniej niż  1  1itr na jedno miejsce pochówku, jednak co najmniej jeden pojemnik o

pojemności 1100 litrów.
3. Selektywnie zebrane odpady komunalne należy zbierać w pojemnikach lub workach przeznaczonych do

poszczególnych frakcji odpadów komunalnych, zgodnie z zapisami ust. 5, o minimalnej pojemności 120 l.
4. W przypadku przepełniania się pojemników  lub worków, spełniających normy określone w  ust. 2 i 3,

nieruchomości należy wyposażyć w dodatkowy pojemnik lub worek.
5. Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić następująco:

1) metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe - do pojemników lub worków
koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”;

2) papier - do pojemników lub worków koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”;
3) szkło - do pojemników lub worków koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło”;
4) bioodpady -  do  pojemników lub  worków koloru  brązowego oznaczonych napisem „Bio”, na terenie

nieruchomości  zabudowanych  budynkami  mieszkalnymi  jednorodzinnymi  możliwe  jest
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kompostowane w kompostownikach przydomowych;
5) odpady budowlane i rozbiórkowe - w workach typu Big Bag lub kontenerach.

§ 9

Rodzaje i  minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na drogach
publicznych:

1) do gromadzenia odpadów komunalnych należy stosować kosze uliczne o minimalnej pojemności 30 l;
2) rozmieszczenie  koszy ulicznych powinno być dostosowane do panującego na danym terenie  ruchu

pieszego,  jednakże  odległość  pomiędzy  dwoma  kolejnymi  koszami  ulicznymi  nie  powinna  być
mniejsza niż 500 m. Kosz uliczny powinien znajdować się na każdym przystanku autobusowym.

§ 10

1. Na terenie nieruchomości należy wyznaczyć miejsce na lokalizację pojemników i worków do  gromadzenia
odpadów komunalnych, zapewniając łatwy do nich dostęp.
2. Warunki rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:

1) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady i worki z posegregowanymi odpadami należy ustawiać
w miejscu wyodrębnionym, o którym mowa w ust. 1, 

2) w dniu odbioru odpadów, zgodnie z ustalonym harmonogramem, pojemniki i worki z odpadami należy
wystawić przed posesję w miejscach łatwo dostępnych dla samochodów specjalistycznych podmiotu
uprawnionego do odbioru odpadów, w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień
dla  mieszkańców  nieruchomości  lub  osób  trzecich  oraz  nie  zakłócający  ruchu  pieszego  i
samochodowego.

§ 11

Pojemniki do zbiórki odpadów powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, technicznym i
porządkowym, w szczególności poprzez:

1) poddawanie ich myciu i dezynfekcji przynajmniej raz w roku,
2) gromadzenie odpadów w ilości nie powodującej ich przeciążenie i uszkodzenie,
3) zabezpieczanie przed dostaniem się do ich wnętrza wód opadowych.

§ 12

Miejsca gromadzenia odpadów komunalnych powinny być utrzymywane w należytym stanie sanitarnym i
porządkowym poprzez: 

1) zbieranie odpadów do pojemników i worków,
2) niedopuszczanie do przepełnienia pojemników i worków,
3) niedopuszczanie do zalegania odpadów wokół pojemników i worków,
4) sprzątanie i czyszczenie tych miejsc nie rzadziej niż raz w roku.

Rozdział 4. 
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 13

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych: 
1) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych:

a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 
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- nie rzadziej niż raz w miesiącu w okresie od stycznia do marca i od listopada do grudnia,
- nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października,

poprzez przekazywanie uprawnionemu przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne;
b) selektywnie zebranych odpadów komunalnych: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady
opakowaniowe  wielomateriałowe  -  nie  rzadziej  niż  raz  w  miesiącu,  poprzez  przekazywanie
uprawnionemu  przedsiębiorcy  odbierającemu  odpady  komunalne  lub  dostarczenie  do  punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
c) bioodpadów stanowiących odpady komunalne

- nie rzadziej niż raz w miesiącu w okresie od stycznia do marca i od listopada do grudnia,
- nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października,

poprzez  przekazywanie  uprawnionemu  przedsiębiorcy  odbierającemu  odpady  komunalne  lub
kompostowanie w przydomowych kompostownikach;
d) mebli i  innych odpadów wielkogabarytowych,  zużytego sprzętu elektrycznego i  elektronicznego
oraz  odpadów budowlanych i  rozbiórkowych – nie rzadziej niż raz w roku w systemie „u źródła”,
poprzez  przekazywanie  uprawnionemu  przedsiębiorcy  odbierającemu  odpady  komunalne lub
dostarczenie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
e) przeterminowanych  leków  i  chemikaliów,  odpadów  niebezpiecznych,  zużytych  baterii  i
akumulatorów, zużytych świetlówek, zużytych opon oraz 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 -   nie  rzadziej  niż  raz  w roku dostarczając  do  punktu  selektywnego zbierania
odpadów komunalnych.

2) z budynków wielolokalowych:
a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych - nie rzadziej niż raz na tydzień, poprzez
przekazywanie uprawnionemu przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne;
b) selektywnie zebranych odpadów komunalnych: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady
opakowaniowe  wielomateriałowe  -  nie  rzadziej  niż  raz  w  miesiącu,  poprzez  przekazywanie
uprawnionemu  przedsiębiorcy  odbierającemu  odpady  komunalne  lub dostarczając  do  punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 
c) bioodpadów stanowiących odpady komunalne

- nie rzadziej niż raz w miesiącu w okresie od stycznia do marca i od listopada do grudnia,
- nie rzadziej niż raz na tydzień w okresie od kwietnia do października,

poprzez przekazywanie uprawnionemu przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne;
d) mebli i  innych odpadów wielkogabarytowych,  zużytego sprzętu elektrycznego i  elektronicznego
oraz  odpadów  budowlanych  i  rozbiórkowych  –  nie  rzadziej  niż  raz  w  roku  w  systemie
„u źródła”,  poprzez przekazywanie uprawnionemu przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne
albo dostarczając do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
e) przeterminowanych leków i  chemikaliów,  odpadów  niebezpiecznych,  zużytych  baterii  i
akumulatorów, zużytych świetlówek, zużytych opon oraz 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  -   nie  rzadziej  niż  raz  w roku  dostarczając  do  punktu  selektywnego  zbierania
odpadów komunalnych;

3) z  nieruchomości,  na  której  znajduje  się  domek  letniskowy  lub  innej  nieruchomości  
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:
a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 

- nie rzadziej niż raz w miesiącu w okresie od stycznia do marca i od listopada do grudnia,
- nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października,

poprzez przekazywanie uprawnionemu przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne;
b) selektywnie zebranych odpadów komunalnych: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady
opakowaniowe  wielomateriałowe  -  nie  rzadziej  niż  raz  w  miesiącu,  poprzez  przekazywanie
uprawnionemu  przedsiębiorcy  odbierającemu  odpady  komunalne  lub  dostarczenie  do  punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych;, 
c) bioodpadów stanowiących odpady komunalne
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- nie rzadziej niż raz w miesiącu w okresie od stycznia do marca i od listopada do grudnia,
- nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października,

poprzez przekazywanie uprawnionemu przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne;
d) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,  zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
odpadów budowlanych i rozbiórkowych – nie rzadziej niż raz w roku w systemie „u źródła”, poprzez
przekazywanie uprawnionemu przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne albo dostarczenie do
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
e) przeterminowanych leków i  chemikaliów,  odpadów  niebezpiecznych,  zużytych  baterii  i
akumulatorów, zużytych świetlówek, zużytych opon oraz 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  -  nie  rzadziej  niż  raz  w  roku  dostarczając  do  punktu  selektywnego  zbierania
odpadów komunalnych;

4) z  nieruchomości,  na  których  nie  zamieszkują  mieszkańcy,  a  powstają  odpady  komunalne,
zlokalizowane są instytucje oświaty, kultury, zdrowia oraz pozostałe podmioty - co najmniej raz w
miesiącu  nie  dopuszczając  do  przepełnienia  pojemników  lub  worków,  poprzez  przekazywanie
uprawnionemu przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne;

5) z  terenów  przeznaczonych  do  użytku  publicznego,  przekazując  uprawnionemu  przedsiębiorcy
odbierającemu odpady komunalne:
a) z koszy ulicznych – co najmniej raz w tygodniu, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników, w

razie konieczności należy zwiększyć częstotliwość wywozu odpadów, 
b) z cmentarzy - nie rzadziej niż raz na kwartał, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników, w

razie konieczności należy zwiększyć częstotliwość wywozu odpadów, 
c) z nieruchomości, na których zlokalizowane są place targowe - co najmniej raz w tygodniu.

§ 14

Pozbywanie się nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych winno odbywać się z częstotliwością
zapewniającą  niedopuszczenie  do  ich  przepełnienia,  bądź  wypływu  ze  zbiornika,  w  sposób  wykluczający
zanieczyszczenie powierzchni ziemi, wód powierzchniowych i podziemnych, jednak nie rzadziej niż raz na
półrocze.

Rozdział 5. 
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

§ 15

1. Niesegregowane  (zmieszane)  odpady  komunalne  wytworzone  na  terenie  Gminy  Mierzęcice  podmioty
uprawnione przekazują do instalacji komunalnej. 

2. Zapobieganie mieszania bioodpadów z innymi odpadami.
3. Podejmowanie  działań  zmierzających  do  ograniczenia  ilości  wytwarzanych  odpadów,  w szczególności

poprzez zapobieganie marnotrawieniu żywności, ograniczenie zakupu produktów jednorazowego użytku i
w jednorazowych opakowaniach. 

Rozdział 6. 
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających 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  przed  zagrożeniem  lub  uciążliwością  dla  ludzi  oraz  przed
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
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2. Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe: 
1) niewypuszczanie  zwierząt  domowych  bez  dozoru  poza  teren  nieruchomości,  a  w  budownictwie

wielolokalowym poza obręb własnego lokalu; 
2) natychmiastowe usuwanie, przez osoby utrzymujące zwierzęta, zanieczyszczeń pozostawionych przez

zwierzęta domowe w obiektach i na terenach przeznaczonych do użytku wspólnego, a w szczególności
na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.;  obowiązek ten nie dotyczy
osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.

Rozdział 7. 
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,

w tym także zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych
nieruchomościach.

§ 17

1. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej pod
następującymi warunkami: 
1) posiadania  budynków  gospodarskich  przeznaczonych  do  hodowli  zwierząt  spełniających  wymogi

Prawa budowlanego; 
2) utrzymywania zwierząt gospodarskich  w pomieszczeniach zamkniętych lub na terenie  ogrodzonych

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

3) ograniczenia do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona  hodowla, wszelkich uciążliwości
dla środowiska, w tym emisji będących jej skutkiem;

4) gromadzenie odpadów i nieczystości wytwarzanych w trakcie utrzymywania zwierząt gospodarskich w
miejscu niestwarzającym uciążliwości w korzystaniu z nieruchomości sąsiednich.

2. Nie dopuszcza  się  odprowadzania  nieczystości ciekłych  z hodowli  zwierząt  gospodarskich do kanalizacji
sanitarnej i deszczowej. 

3. Zakazuje  się  utrzymywania  zwierząt  gospodarskich  na  obszarze  zabudowanym  budynkami
wielolokalowymi.

Rozdział 8. 
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.

§ 18

1. Obowiązkowej  deratyzacji  podlegają  obszary  zabudowane  budynkami  wielolokalowymi, budynkami
użyteczności publicznej oraz budynkami, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, np. zakłady
usługowe, sklepy, magazyny, hotele, obiekty gastronomiczne.

2. Deratyzacja powinna być przeprowadzana nie rzadziej niż raz na rok, uwzględniając okres od marca do
maja. 
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UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) wprowadziła szereg zmian w obowiązujących do tej
pory gminnych systemach gospodarowania odpadami komunalnymi.
Ponadto, zgodnie z art. 9 wymienionej ustawy rada gminy jest obowiązana dostosować uchwały wydane
przed dniem wejścia w życie tej ustawy, tj. przed 6 września 2019 r., do przepisów ustawy zmienionej, w
terminie do dnia 31.12.2020 roku.
Oznacza to konieczność podjęcia nowej uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Mierzęcice.
Wyżej wymienioną ustawą dokonano zmian w częstotliwości odbieranych z nieruchomości
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów. Zwiększono również rodzaje
przyjmowanych odpadów w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych o odpady
niebezpieczne i 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.
W związku z powyższym konieczne jest podjęcie uchwały dostosowującej rozwiązania prawne do
znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
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