Załącznik do
Uchwały nr XII/94/2007
Rady Gminy Miedźna
z dnia 25 września 2007r.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY MIEDŹNA
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku dotyczące wszystkich
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miedźna, zdefiniowanych w art. 4, ust. 2
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1)Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Miedźna,
2)właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytków
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością,
3)budynku użyteczności publicznej - rozumie się przez to budynek przeznaczony dla
administracji publicznej, kultury, kultu religijnego, oświaty, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i
socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług turystyki, sportu, obsługi pasażerów w
transporcie, drogowym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek
przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji. Za budynek użyteczności publicznej uznaje się
także budynek biurowy i socjalny,
4)jednostce wywozowej - rozumie się przez to zakład będący gminną jednostką organizacyjną
lub przedsiębiorcę posiadającego na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów
komunalnych lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych,
5)stacjach zlewnych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia zlokalizowane przy
kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służących do przyjmowania
nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia,
6)nieczystościach ciekłych - rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach
bezodpływowych,
7)zbiornikach bezodpływowych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do
gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania,
8)przydomowe oczyszczalnie ścieków - rozumie się przez to urządzenie, które oczyszcza
ścieki i pozwala na ich odprowadzenie w stanie oczyszczonym do odbiornika, spełniające
wymagania określone w przepisach odrębnych,
9)Krajowy Plan Gospodarki Odpadami KPGO – należy rozumieć przez to dokument przyjęty
przez Radę Ministrów zgodnie z treścią art. 14, ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o
odpadach /tekst jednolity z 2007r., Dz.U. Nr 39, poz. 251 z późniejszymi zmianami/.
10)odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach
domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych
wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów
powstających w gospodarstwach domowych,
11)odpady selektywne /segregowane/ - należy przez to rozumieć odpady, które można
wysegregować /wydzielić/ z odpadów komunalnych i można powtórnie wykorzystać lub
przetworzyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.
12)odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów
komunalnych wymienionych w KPGO, charakteryzujący się tym, że jego składniki ze względu na
swoje rozmiary i masę nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do
zbierania odpadów komunalnych.
13) odpadach zielonych – należy przez to rozumieć frakcję odpadów ulegających biodegradacji,
powstających w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów i terenów zielonych.

14)odpadach budowlanych – rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z remontów i
budów wymienionych w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne.
ROZDZIAŁ II
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku
na terenie nieruchomości
§2
Na każdego właściciela nieruchomości nakłada się obowiązek:
1. 0kreślony w § 9 Rozdziału IV niniejszego Regulaminu:
2. Utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.
3. Wyposażenia nieruchomości zabudowanych w urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych
(pojemniki - oznaczone przez jednostkę wywozową), gromadzenia w nich odpadów komunalnych
oraz utrzymania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
4. Prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w sposób określony w umowie z firmą
wywozową.
5. Podłączenia do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z projektem technicznym przyłącza.
W przypadku budowy nowej sieci kanalizacji sanitarnej podłączenie należy wykonać w okresie do
trzech miesięcy od dnia zakończenia budowy. W przypadku braku możliwości odprowadzania
nieczystości ciekłych do sieci kanalizacji sanitarnej - wyposażenie nieruchomości w przydomowe
oczyszczalnie ścieków lub zbiorniki bezodpływowe i udokumentowanie wywozu ścieków do stacji
zlewnych.
6. Zabezpieczenia nieruchomości przed wydostaniem się na tereny przyległe odpadów oraz innych
substancji ciekłych i stałych.
7. Właściciel nieruchomości przylegającej do chodnika służącego do użytku publicznego powinien:
a)

usuwać śnieg, błoto i inne zanieczyszczenia w sposób nie powodujący zakłóceń w ruchu
pieszych lub pojazdów,

b) niezwłocznie, z zachowaniem bezpieczeństwa usuwać z dachów sople i nawisy stwarzające
zagrożenie dla przechodniów,
c) podjąć działania usuwające, bądź co najmniej ograniczające śliskość chodnika w okresie
zimowym,
d) nie zgarniać błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię,
e) usuwać z chodnika piasek lub inny materiał uszorstniający.
8. Niezwłocznego usuwania materiałów budowlanych, węgla itp. tymczasowo zgromadzonych na
chodniku lub poboczu drogi.
9. Utrzymania drzew i krzewów w stanie nie utrudniającym ruchu na ciągach komunikacyjnych oraz
nie zagrażającym bezpieczeństwu osób i mienia.
10. Usuwania odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz osadu z
przydomowych oczyszczalni ścieków według ustalonej częstotliwości na podstawie umowy z
jednostką wywozową.
11. Niedopuszczanie do przepełnienia urządzeń określonych w pkt.2.
§3
Jeżeli
nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi właściciele nieruchomości
spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe ustalają wewnętrzne zasady porządku zgodnie z
przepisami niniejszej uchwały oraz rozliczają się z lokatorami i współwłaścicielami z kosztów wywozu
odpadów.
§4
Właściciel terenów służących do użytku publicznego jest zobowiązany do utrzymania czystości i
porządku poprzez:
a) ustawienie koszy ulicznych o minimalnej pojemności 0,01 m 3,
b) usuwanie wszelkich zanieczyszczeń zgromadzonych w koszach ulicznych, poza koszami,
śniegu, błota lodu a także odpadów zielonych powstających w wyniku prac pielęgnacyjnych
w okresie wegetacji roślin.
§5
Organizatorzy imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i innych zobowiązani są do:

a) ustawienia w przeddzień imprezy urządzeń do zbierania odpadów komunalnych oraz kabin
sanitarnych w ilości proporcjonalnej do przewidywanej liczby uczestników,
b) usunięcia zgromadzonych odpadów oraz uporządkowania terenu, na którym odbywała się impreza
poprzez usunięcie ogłoszeń i plakatów związanych z imprezą na terenie gminy najpóźniej w
godzinach przedpołudniowych dnia następnego.
§6
Zabrania się:
1) wypalania traw, spalania liści i innych odpadów komunalnych,
2) wrzucania do pojemników: śniegu, lodu, żużlu gorącego, gruzu budowlanego, ziemi oraz substancji
toksycznych, żrących, wybuchowych, odpadów przemysłowych i medycznych,
3) wrzucania odpadów komunalnych stałych do pojemników na opróżnianie, których właściciel
nieruchomości nie posiada stosownej umowy z firmą wywozową,
4) prowadzenia napraw samochodów poza warsztatami naprawczymi, jeżeli w wyniku napraw
powstawałyby odpady niebezpieczne,
5) mycia samochodów na ulicach, placach, chodnikach i innych miejscach publicznych.

ROZDZIAŁ III
Urządzenia przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych
i zasady ich rozmieszczania
§7
1. Na terenie nieruchomości odpady komunalne powinny być gromadzone w następujących
urządzeniach:
a.
kosze uliczne o pojemności od 0,01 m3 (10l) do 0,05 m3 (50 l),
b.
pojemniki na odpady o pojemności 0,11 m3 (110 l) , 0,12 m3 (120 l),
0,24 m3 (240 l), 1,1 m3 (1 100 l);
c.
worki,
d.
pojemniki lub worki przeznaczone do selektywnej zbiórki: szkło, metal, makulatura,
tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji oraz odpady niebezpieczne
wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych,
e.
kontenery przeznaczone na odpady budowlane.
2. Nieczystości ciekłe winny być gromadzone wyłącznie w szczelnych bezodpływowych zbiornikach
wykonanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Pojemność urządzeń, o których mowa w pkt. 1 i 2 winna być tak dobrana, by uwzględniała liczbę
mieszkańców, ilość wytwarzanych odpadów komunalnych, a częstotliwość ich opróżniania nie
powinna doprowadzić do przepełnienia danego urządzenia.
4. Dla odpadów komunalnych przyjmuje się minimum jeden pojemnik o pojemności 0,11 m3 (110 l) na
nieruchomość z tym, że ilość pojemników dla jednej nieruchomości uzależniona jest od ilości osób
zamieszkałych na terenie danej nieruchomości oraz częstotliwości wywozu. Ilość pojemników w
zależności od pojemności liczona jest wg normy na 1 osobę zgodnie z przyjętymi następującymi
normami:
a.
1 mieszkaniec wytwarza do 0,09 m3 odpadów komunalnych miesięcznie
b.
1 mieszkaniec wytwarza do 4,00 m3 nieczystości ciekłych miesięcznie
5. Urządzenia winny być odpowiednio zabezpieczone przed przemieszczaniem, przewróceniem i
winny posiadać zamknięcia ( klapy).
6. Pojemniki w miarę możliwości powinny być zabezpieczone przed światłem słonecznym.
7. Urządzenia winny być zlokalizowane blisko wjazdu lub wejścia na nieruchomość w ustronnym,
osłoniętym miejscu, w sposób umożliwiający łatwy dostęp celem jego opróżnienia. Przygotowanie
miejsca pod pojemniki należy do właściciela nieruchomości.
8. Pojemniki (urządzenia) nie mogą tarasować drogi dojazdowej, dostępu do hydrantu.
9. Kosze uliczne winny być usytuowane w rejonach intensywnego ruchu pieszych, w szczególności w
rejonach przystanków, placów, instytucji użyteczności publicznej.
10. W celu propagowania selektywnej zbiórki odpadów wspiera się działania zmierzające do jej
prowadzenia.
11. Pojemnik lub worek na odpady selektywnie zbierane powinien mieć następujący kolor:
·
zielony: przeznaczony na opakowania szklane kolorowe,
·
biały: przeznaczony na opakowania szklane białe,
·
niebieski: przeznaczony na papier i tekturę,
·
żółty: przeznaczony na opakowania z tworzyw sztucznych,

·
·

brązowy: przeznaczony na odpady biodegradowalne,
czerwony: przeznaczony na metale.
§8
1. Gromadzenie odpadów komunalnych stałych w rejonach intensywnego ruchu pieszego na
przystankach komunikacyjnych odbywa się do ustawionych koszy ulicznych na odpady komunalne.
2. Zabrania się wyrzucania odpadów pochodzących z gospodarstw domowych oraz z działalności
handlowej, produkcyjnej i gastronomicznej do koszy ulicznych.
3. Obowiązek wyposażenia w kosze uliczne oraz zapewnienie ich opróżnienia spoczywa na zarządcy
drogi lub przystanku.
ROZDZIAŁ IV
Obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące częstotliwości, zasad i sposobu usuwania
odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych
§9
1. Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości musi odbywać się w sposób systematyczny
z częstotliwością wynikającą z zawartej umowy z firmą uprawnioną do wywozu odpadów
komunalnych.
2. Urządzenia na odpady komunalne winny być opróżniane nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.
Urządzenia na nieczystości ciekłe (zbiorniki bezodpływowe) winny być opróżniane sukcesywnie przed
ich całkowitym napełnieniem, a także zgodnie z ilością zużytej wody i pojemnością zbiornika z
zastosowaniem norm, o których mowa w § 6, ust. 4, pkt. b niniejszej uchwały z częstotliwością nie
mniejszą niż dwa razy na rok.
3. Odpady komunalne winny być selektywnie segregowane w miejscu ich powstawania tj.
gospodarstwach domowych, nieruchomościach, miejscach prowadzenia działalności gospodarczej,
itd.
4. Odpady selektywnie segregowane winny być usuwane przez podmioty gospodarcze i
przekazywane do powtórnego wykorzystania podmiotom prowadzącym działalność w tym zakresie
zgodnie z obowiązującymi przepisami, co najmniej jeden raz na miesiąc.
5. Odpady wielkogabarytowe, co najmniej raz w roku.
6. Wykonanie obowiązku usuwania odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych poprzez
okazanie umowy i dowodu zapłaty.
7. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do przechowywania dokumentów o których mowa w pkt.
6 przez okres 1 roku.
ROZDZIAŁ V
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do
składowania na składowisku odpadów oraz ilość odpadów wyselekcjonowanych do których
osiągnięcia zobowiązane są podmioty uprawnione.
§ 10
System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:
w 2006 roku – 25% wagowo całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji wytworzonej w 1995 roku,
w 2010 roku – 50% wagowo całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji wytworzonej w 1995 roku,
w 2014 roku – 65% wagowo
całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji wytworzonej w 1995 roku.
w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. będą to następujące ilości:
 12 kg/ osobę / rok w roku 2006,
 23 kg/ osobę / rok w roku 2010,
 30 kg/ osobę / rok w roku 2014.
Obowiązek ten realizują przedsiębiorcy, którzy uzyskują zezwolenie na odbiór od mieszkańców
nieruchomości.

ROZDZIAŁ VI
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe.
§ 11
1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do:
a) dbania o to, aby zwierzęta nie stwarzały zagrożenia bezpieczeństwa i uciążliwości dla
otoczenia,
b) wyprowadzania psa poza obręb posesji i mieszkania wyłącznie na smyczy i w
kagańcu,
c) niezwłocznego usuwania padłych zwierząt.
2. Zabrania się wpuszczania psów i kotów do piaskownic, na trawniki, kwietniki, place zabaw dla
dzieci.
3. Wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzęta w budynkach i ich otoczeniu
oraz w miejscach publicznych ogólnodostępnych winny być natychmiast usuwane przez właściciela
zwierzęcia.
4. Utrzymujący gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są
zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczeń.
ROZDZIAŁ VII
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
w tym także zakazy ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych
nieruchomościach
§ 12

1. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach nieruchomości zabudowanych
budynkami wielorodzinnymi, urzędów, szkół, przedszkoli, placówek oświatowych w rozumieniu
przepisów ustawy o systemie oświaty i ochrony zdrowia, placówek kulturalno-oświatowych i
sportowych.
2. Chów i hodowla zwierząt gospodarskich winna odbywać się zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
ROZDZIAŁ VIII
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji
i terminów jej przeprowadzenia
§ 13
3. Deratyzacja obowiązkowo winna być przeprowadzana w budynkach i obiektach na
nieruchomościach:
a) w których jest prowadzona działalność gospodarcza, związana z obrotem artykułami
spożywczymi,
b) w budynkach, w których znajdują się więcej niż 3 lokale,
c) w których znajdują się urzędy, organy administracji publicznej, zakłady opieki zdrowotnej,
poradnie i gabinety lekarskie, szkoły i placówki oświatowo-kulturalne, obiekty użyteczności
publicznej.
2. Deratyzacja winna być przeprowadzana w okresie od września do października nie rzadziej niż
jeden raz na trzy lata – oraz na każde polecenie Powiatowego Inspektora Sanitarnego i w
uzasadnionych przypadkach na podstawie zarządzenia Wójta Gminy.
ROZDZIAŁ IX
Postanowienia końcowe
§ 14
Kto nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie podlega karze grzywny, na
zasadach określonych w art. 10 ust, 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

