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UCHWAŁA NR XXVII/314/2016
RADY GMINY MIELNO
z dnia 26 października 2016 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mielno.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.
z 2016 r. poz. 446, 1579) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 250, 1020, 1250), po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie, Rada Gminy uchwala, co następuje:
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mielno.
Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 2. 1. Właściciele nieruchomości, na których wytwarzane są odpady komunalne, zobowiązani są do
prowadzenia selektywnego zbierania odpadów.
2. Odpady komunalne na nieruchomości powinny być zbierane według następujących rodzajów:
1) opakowania ze szkła,
2) opakowania z papieru i tektury,
3) opakowania z metali,
4) opakowania wielomateriałowe,
5) opakowania z tworzyw sztucznych,
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe, a także zużyte opony,
8) powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia oraz zużyte baterie
i akumulatory,
9) odpady budowlane i rozbiórkowe,
10) żużle i popioły paleniskowe z kotłów domowych z paliw stałych,
11) szkło,
12) papier i tektura,
13) metale,
14) tworzywa sztuczne,
15) odpady zielone,
16) odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
17) zmieszane odpady komunalne po segregacji,
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18) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
3. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 2 pkt 2-5, są zbierane i odbierane łącznie.
4. Odpady, o których mowa w ust. 2, z wyłączeniem wymienionych w pkt 6-14, należy zbierać
w pojemnikach i workach określonych w rozdziale 3.
§ 3. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości i umieszczenia ich przy krawężniku chodnika
od strony jezdni.
2. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń następuje niezwłocznie po ich pojawieniu
się na chodniku.
§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na własnej
nieruchomości przy użyciu wody niezawierającej substancji chemicznych.
2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie
w zakresie obejmującym drobne naprawy własnych samochodów oraz pod warunkiem:
1) niepowodowania negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym emisji hałasu lub spalin,
2) gromadzenia powstających odpadów z naprawy w pojemnikach do tego przeznaczonych,
3) zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska.
Rozdział 3
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości, na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 6. 1. W celu realizacji obowiązku zbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na
terenie Gminy Mielno należy stosować:
1) pojemniki o pojemności co najmniej 120 litrów wykonane z tworzywa sztucznego, posiadające konstrukcję
umożliwiającą ich opróżnianie mechanizmem załadowczym pojazdów przeznaczonych do odbioru
odpadów, według norm zatwierdzonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dla pojemników do
gromadzenia odpadów komunalnych,
2) kontenery o pojemności co najmniej 3 m3,
3) beczki o pojemności co najmniej 60 litrów,
4) worki o pojemności co najmniej 1 m³ wykonane z tkaniny polipropylenowej,
5) worki o pojemności co najmniej 60 litrów wykonane z folii polietylenowych przezroczyste o grubości
dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, uniemożliwiającej rozerwanie się worka, według norm
zatwierdzonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dla worków do gromadzenia odpadów komunalnych,
6) kosze uliczne i worki uliczne o pojemności co najmniej 35 litrów.
2. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się następujące oznakowania kolorystyczne worków o
których mowa w ust. 1 pkt 5:
1) kolor biały - przeznaczone do zbierania opakowań ze szkła,
2) kolor żółty - przeznaczone do zbierania opakowań z tworzyw sztucznych, opakowań z metali i opakowań
wielomateriałowych oraz opakowań papieru i tektury,
3) kolor brązowy – przeznaczone do zbierania odpadów zielonych,
4) kolor czarny – przeznaczone na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i odpady zmieszane po
segregacji.
3. Na pojemnikach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, powinna być umieszczona w sposób trwały czytelna
informacja o przeznaczeniu pojemnika na określony rodzaj odpadu zgodna z kolorystyką, o której mowa w ust.
2.
§ 7. Pojemniki przeznaczone do zbierania komunalnych odpadów powinny być dostosowane do
indywidualnych potrzeb właściciela, jednakże opróżniane w tygodniowym cyklu odbioru, powinny mieć
pojemność, co najmniej:
1) lokal handlowy wielkopowierzchniowy powyżej 500 m2 :
a) dla odpadów zmieszanych – 2 x 1100 litrów,
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b) dla opakowań ze szkła – 1 x 120 litrów,
c) dla opakowań z tworzyw sztucznych, opakowań z metali, opakowań wielomateriałowych oraz dla
opakowań z papieru i tektury – 3 x 1100 litrów,
d) dla odpadów zmieszanych niesegregowanych – 3 x 1100 litrów;
2) lokal handlowy małopowierzchniowy do 500 m2 :
a) dla odpadów zmieszanych – 1 x 120 litrów,
b) dla opakowań ze szkła – 1 x 120 litrów,
c) dla opakowań z tworzyw sztucznych, opakowań z metali, opakowań wielomateriałowych oraz
dla opakowań z papieru i tektury – 1 x 120 litrów.
d) dla odpadów zmieszanych niesegregowanych – 1 x 240 litrów,
3) lokal handlowy branża przemysłowa, podmioty usługowe, produkcyjne, rzemieślnicze:
a) dla odpadów zmieszanych – 1 x 120 litrów,
b) dla opakowań ze szkła – 1 x 120 litrów,
c) opakowań z tworzyw sztucznych, opakowań z metali, opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań
z papieru i tektury – 1 x 120 litrów.
d) dla odpadów zmieszanych niesegregowanych – 1 x 120 litrów,
4) punkt handlowy do 5 m2 i parkingi – dla odpadów zmieszanych niesegregowanych 1 x 120 litrów,
5) punkt handlowy powyżej 5 m2 i warzywniaki:
a) dla odpadów zmieszanych – 1 x 120 litrów,
b) dla opakowań ze szkła – 1 x 120 litrów,
c) dla opakowań z tworzyw sztucznych, opakowań z metali, opakowań wielomateriałowych oraz dla
opakowań z papieru i tektury – 1 x 120 litrów,
d) dla odpadów zmieszanych niesegregowanych – 1 x 240 litrów,
6) obiekty oświaty:
a) dla odpadów zmieszanych – 1 x 240 litrów,
b) dla opakowań ze szkła – 1 x 240 litrów,
c) dla opakowań z tworzyw sztucznych, opakowań z metali, opakowań wielomateriałowych oraz dla
opakowań z papieru i tektury – 1 x 240 litrów,
d) dla odpadów zmieszanych niesegregowanych – 2 x 240 litrów,
7) urzędy, obiekty użyteczności publicznej, ośrodki zdrowia, obiekty kultury, obiekty wojskowe:
a) dla odpadów zmieszanych – 1 x 120 litrów,
b) dla opakowań ze szkła – 1 x 120 litrów,
c) dla opakowań z tworzyw sztucznych, opakowań z metali, opakowań wielomateriałowych oraz dla
opakowań z papieru i tektury – 1 x 120 litrów,
d) dla odpadów zmieszanych niesegregowanych – 1 x 120 litrów,
8) lokal gastronomiczny (naczynia jednorazowe):
a) dla odpadów zmieszanych – 1 x 240 litrów,
b) dla opakowań ze szkła – 1 x 120 litrów,
c) dla opakowań z tworzyw sztucznych, opakowań z metali, opakowań wielomateriałowych oraz dla
opakowań z papieru i tektury – 1 x 240 litrów.
d) dla odpadów zmieszanych niesegregowanych – 2 x 240 litrów
9) lokal gastronomiczny:
a) dla odpadów zmieszanych – 1 x 120 litrów,
b) dla opakowań ze szkła – 1 x 120 litrów,
c) dla opakowań z tworzyw sztucznych, opakowań z metali, opakowań wielomateriałowych oraz dla
opakowań z papieru i tektury – 1 x 120 litrów,
d) dla odpadów zmieszanych niesegregowanych – 1 x 240 litrów
10) obiekt gastronomiczny bez miejsc konsumpcyjnych:
a) dla odpadów zmieszanych – 1 x 120 litrów,
b) dla opakowań ze szkła – 1 x 120 litrów,
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c) dla opakowań z tworzyw sztucznych, opakowań z metali, opakowań wielomateriałowych oraz dla
opakowań z papieru i tektury – 1 x 120 litrów.
d) dla odpadów zmieszanych niesegregowanych – 1 x 240 litrów
11) domki letniskowe, domki kempingowe, przyczepy kempingowe, na użytek własny (bez działalności
gospodarczej), powyżej 2 obiektów:
a) dla odpadów zmieszanych – 1 x 120 litrów,
b) dla opakowań ze szkła – 1 x 120 litrów,
c) dla opakowań z tworzyw sztucznych, opakowań z metali, opakowań wielomateriałowych oraz dla
opakowań z papieru i tektury – 1 x 120 litrów,
d) dla odpadów zmieszanych niesegregowanych – 1 x 240 litrów
12) rodzinne ogrody działkowe:
a) dla odpadów zmieszanych – 1 x 1100 litrów,
b) dla opakowań ze szkła – 1 x 1100 litrów,
c) dla opakowań z tworzyw sztucznych, opakowań z metali, opakowań wielomateriałowych oraz dla
opakowań z papieru i tektury – 1 x 1100 litrów.
d) dla odpadów zmieszanych niesegregowanych – 1 x 1100 litrów
§ 8. 1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany, w celu realizacji obowiązku zbierania odpadów
komunalnych, do wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki przeznaczone na odpady zmieszane oraz
odpady zbierane selektywnie, określone w § 2 ust. 2 pkt 1-5, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3.
2. Właściciel lokalu gastronomicznego zobowiązany jest wyposażyć nieruchomość do zbierania odpadów
komunalnych zmieszanych wyłącznie w pojemniki. Dopuszcza się zbieranie odpadów zmieszanych do worków
jako uzupełnienie do pojemników.
3. Obowiązek określony w ust. 1 właściciel nieruchomości realizuje we własnym zakresie
z uwzględnieniem warunków określonych w § 6 ust. 1 pkt 1-4 oraz ust. 2-3, lub może skorzystać z usługi
dostarczenia przez Gminę pojemników lub worków na odpady zmieszane oraz zbierane selektywnie.
4. W przypadku, gdy nie jest możliwe ustawienie pojemników na własnej nieruchomości, należy zapewnić
ustawienie pojemników na nieruchomości położonej w bliskim sąsiedztwie, za zgodą właściciela tej
nieruchomości.
5. Pojemniki na odpady komunalne, o których mowa w ust. 1, powinny być rozmieszczone na terenie
nieruchomości w taki sposób, aby umożliwić dojazd pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów, nie dalej
jednak niż 5 metrów od granicy działki.
6. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymywanie pojemników lub worków w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez:
1) gromadzenie określonych rodzajów odpadów wyłącznie w pojemnikach lub workach przeznaczonych dla
danego typu odpadów,
2) gromadzenie odpadów w pojemnikach w ilości niepowodującej ich przepełnianie i przeciążanie,
3) nieumieszczanie w pojemnikach odpadów powodujących ich niszczenie, w szczególności gorącego popiołu
i żużlu, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych,
4) mycie i dezynfekcję pojemników,
5) zamykanie pojemników wyposażonych w mechanizm zamykający w sposób zabezpieczający przed
dostaniem się do ich wnętrza wód opadowych.
7. Pojemniki usytuowane na drogach i w miejscach publicznych powinny być rozmieszczone
z uwzględnieniem natężenia ruchu pieszego.
8. Właściciel lokalu handlowego lub gastronomicznego jest zobowiązany do ustawienia na zewnątrz, poza
lokalem, co najmniej jeden pojemnik na odpady komunalne.
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Rozdział 4
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 9. 1. Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości powinno odbywać się z częstotliwością
zapewniającą właściwy stan sanitarno-porządkowy nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do wspólnego
użytku.
2. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości:
1) odpady komunalne zmieszane w okresie od 1 września do 31 maja:
a) w budownictwie wielorodzinnym - co najmniej 1 raz w tygodniu,
b) w budownictwie jednorodzinnym - co najmniej 1 raz na dwa tygodnie,
c) w nieruchomościach niezamieszkałych świadczących usługi hotelarskie – co najmniej 1 raz w tygodniu,
d) w nieruchomościach niezamieszkałych - co najmniej 1 raz na dwa tygodnie,
2) odpady komunalne zmieszane w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia:
a) w budownictwie wielorodzinnym - co najmniej 2 razy w tygodniu,
b) w budownictwie jednorodzinnym - co najmniej 2 razy w tygodniu,
c) w nieruchomościach niezamieszkałych świadczących usługi hotelarskie – co najmniej 2 razy
w tygodniu,
d) w nieruchomościach niezamieszkałych - co najmniej 1 raz w tygodniu,
3) odpady segregowane opakowań ze szkła w okresie od 1 września do 31 maja - co najmniej 1 raz
w miesiącu;
4) odpady segregowane opakowań ze szkła w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia - co najmniej 1 raz na dwa
tygodnie;
5) odpady segregowane opakowań z metali, opakowań wielomateriałowych, opakowań z tworzyw sztucznych
oraz opakowań z papieru i tektury w okresie od 1 września do 31 maja - co najmniej 1 raz w miesiącu;
6) odpady segregowane opakowań z metali, opakowań wielomateriałowych, opakowań z tworzyw sztucznych
oraz opakowań z papieru i tektury w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia - co najmniej 1 raz na dwa
tygodnie,
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony w
budownictwie jednorodzinnym i wielorodzinnym - 1 raz w roku,
3. Z terenów przeznaczonych do użytku publicznego odpady komunalne powinny być usuwane co najmniej
1 raz w tygodniu.
§ 10. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, pozbywają się z terenu
nieruchomości odpadów komunalnych w następujący sposób:
1) odpadów komunalnych zmieszanych - poprzez gromadzenie odpadów w pojemnikach lub workach
i przekazywanie przedsiębiorcy, z którym Gmina zawarła umowę na odbieranie odpadów,
2) odpadów komunalnych zmieszanych z lokalu gastronomicznego - poprzez gromadzenie odpadów
w pojemnikach i przekazywanie przedsiębiorcy, z którym Gmina zawarła umowę na odbieranie odpadów,
3) odpadów selektywnie zebranych w postaci opakowań ze szkła, opakowań z papieru
i tektury, opakowań z tworzyw sztucznych, opakowań z metali oraz opakowań wielomateriałowych poprzez gromadzenie odpadów w pojemnikach lub workach w sposób określony w § 2 i przekazanie
przedsiębiorcy, z którym Gmina zawarła umowę na odbieranie odpadów lub poprzez przekazanie do
punktów selektywnego zbierania odpadów,
4) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon - poprzez wystawianie w zabudowie
wielorodzinnej przy osłonie śmietnikowej lub w miejscu służącym do zbierania odpadów, a w zabudowie
jednorodzinnej przed nieruchomością w terminach ustalonych w udostępnionym harmonogramie, a poza
harmonogramem - poprzez przekazanie do punktów selektywnego zbierania odpadów,
5) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - poprzez wystawianie w zabudowie wielorodzinnej przy
osłonie śmietnikowej lub w miejscu służącym do zbierania odpadów, a w zabudowie jednorodzinnej przed
nieruchomością w terminach ustalonych w udostępnionym harmonogramie, a poza harmonogramem
poprzez przekazanie do punktów selektywnego zbierania odpadów lub punktów zbierania zorganizowanych
przez sprzedawców tego sprzętu na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
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6) zużytych baterii i akumulatorów - poprzez przekazanie do punktów selektywnego zbierania odpadów, a w
przypadku baterii również do oznaczonych pojemników znajdujących się w urzędzie, szkołach,
przedszkolu;
7) przeterminowanych leków - poprzez przekazanie do punktów selektywnego zbierania odpadów lub do
oznaczonych pojemników ustawionych w aptekach,
8) chemikaliów, w tym środków ochrony roślin - poprzez przekazanie do punktów selektywnego zbierania
odpadów,
9) odpadów budowlanych i rozbiórkowych - poprzez gromadzenie w osobnych kontenerach lub workach
przeznaczonych do tego rodzaju odpadów i przekazanie przedsiębiorcy, z którym Gmina zawarła umowę
na odbieranie odpadów lub poprzez przekazanie do punktów selektywnego zbierania odpadów lub
przekazanie przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych,
wpisanemu do rejestru działalności regulowanej, na warunkach określonych w odrębnej umowie z
przedsiębiorcą,
10) odpadów zielonych - poprzez poddanie kompostowaniu na potrzeby własne na terenie nieruchomości, na
której powstały, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla użytkowników sąsiednich nieruchomości, lub
poprzez gromadzenie tych odpadów w workach i przekazanie przedsiębiorcy, z którym Gmina zawarła
umowę na odbieranie odpadów lub poprzez przekazanie do punktów selektywnego zbierania odpadów,
11) odpady kuchenne ulegające biodegradacji poprzez gromadzenie odpadów w beczkach i przekazywanie
przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych, wpisanemu do
rejestru działalności regulowanej, na warunkach określonych w odrębnej umowie z przedsiębiorcą,
12) żużle i popioły paleniskowe z kotłów domowych z paliw stałych poprzez przekazanie do punktów
selektywnego zbierania odpadów lub do pojemników ustawionych na terenach publicznych
przeznaczonych na tego rodzaju odpad w okresie od 1 października do 31 maja.
§ 11. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, pozbywają się
z terenu nieruchomości odpadów komunalnych w następujący sposób:
1) odpadów komunalnych zmieszanych - poprzez gromadzenie odpadów w pojemnikach lub workach
i przekazywanie przedsiębiorcy, z którym Gmina zawarła umowę na odbieranie odpadów,
2) odpadów komunalnych zmieszanych z lokalu gastronomicznego - poprzez gromadzenie odpadów
w pojemnikach i przekazywanie przedsiębiorcy, z którym Gmina zawarła umowę na odbieranie odpadów,
3) odpadów selektywnie zebranych w postaci opakowań ze szkła, opakowań z papieru i tektury, opakowań
z tworzyw sztucznych, opakowań z metali oraz opakowań wielomateriałowych - poprzez gromadzenie
odpadów w pojemnikach lub workach w sposób określony w § 2 i przekazanie przedsiębiorcy, z którym
Gmina zawarła umowę na odbieranie odpadów,
4) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon - poprzez przekazanie do punktów
selektywnego zbierania odpadów,
5) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - poprzez przekazanie do punktów selektywnego
zbierania odpadów lub punktów zbierania zorganizowanych przez sprzedawców tego sprzętu na zasadach
określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
6) zużytych baterii i akumulatorów - poprzez przekazanie do punktów selektywnego zbierania odpadów,
a w przypadku baterii również do oznaczonych pojemników znajdujących się w urzędzie, szkołach
i przedszkolu,
7) przeterminowanych leków - poprzez przekazanie do punktów selektywnego zbierania odpadów lub do
oznaczonych pojemników ustawionych w aptekach,
8) chemikaliów, w tym środków ochrony roślin - poprzez przekazanie do punktów selektywnego zbierania
odpadów,
9) odpadów budowlanych i rozbiórkowych - poprzez gromadzenie w osobnych kontenerach lub workach
przeznaczonych do tego rodzaju odpadów i przekazanie przedsiębiorcy, z którym Gmina zawarła umowę
na odbieranie odpadów lub poprzez przekazanie do punktów selektywnego zbierania odpadów lub
przekazanie przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych,
wpisanemu do rejestru działalności regulowanej, na warunkach określonych w odrębnej umowie
z przedsiębiorcą,
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10) odpadów zielonych - poprzez poddanie kompostowaniu na potrzeby własne na terenie nieruchomości, na
której powstały, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla użytkowników sąsiednich nieruchomości, lub
poprzez gromadzenie tych odpadów w workach i przekazanie przedsiębiorcy, z którym Gmina zawarła
umowę na odbieranie odpadów lub poprzez przekazanie do punktów selektywnego zbierania odpadów,
11) odpady kuchenne ulegające biodegradacji poprzez gromadzenie odpadów w beczkach i przekazywanie
przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych, wpisanemu do
rejestru działalności regulowanej, na warunkach określonych w odrębnej umowie z przedsiębiorcą.
§ 12. 1. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe przeznaczone do
gromadzenia nieczystości ciekłych, zobowiązani są do zapewnienia systematycznego usuwania nieczystości
ciekłych ze zbiorników bezodpływowych oraz niedopuszczenia do ich przepełnienia i wylewania.
2. Zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków właściciel nieruchomości ma
obowiązek zgłosić do gminnej ewidencji.
Rozdział 5
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 13. 1. Właściciel nieruchomości utrzymujący zwierzę domowe, przebywające na niej swobodnie,
zobowiązany jest do zabezpieczenia tej nieruchomości w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się
zwierzęcia poza jej obszar.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe mają obowiązek sprawować nad nimi nadzór w miejscach
publicznych w taki sposób, aby nie powodowały one zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi oraz innych zwierząt.
3. Osoby utrzymujące psy mają obowiązek wyprowadzać je poza teren własnej posesji na smyczy, a psy
należące do ras uznanych za agresywne lub mieszańce tych ras, powinny być prowadzone w kagańcu.
4. Obowiązek określony w ust. 3 nie dotyczy oznakowanych psów przewodników i psów asystujących osób
niepełnosprawnych.
§ 14. Osoba utrzymująca zwierzę domowe zobowiązana jest do natychmiastowego uprzątnięcia
zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę w miejscu publicznym, przy czym zanieczyszczenia winny być
wyrzucane do koszy ulicznych.
Rozdział 6
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej oraz
obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 15. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na nieruchomościach:
1) zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi,
2) zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonych w zabudowie wielorodzinnej,
3) na których usytuowane są budynki użyteczności publicznej.
§ 16. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej w
zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej pod warunkiem, że utrzymywanie zwierząt gospodarskich nie
powoduje uciążliwości, w tym zapachowych, dla użytkowników nieruchomości sąsiednich oraz spełnione są
wymogi sanitarne, budowlane, ochrony środowiska i ochrony zwierząt, określone odrębnymi przepisami.
§ 17. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają nieruchomości zabudowane na całym obszarze Gminy
Mielno.
2. Deratyzacja na terenie nieruchomości powinna być dokonywana w każdym roku w terminach od 15
kwietnia do 15 maja oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości.
Rozdział 7
Postanowienia końcowe
§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielno.
§ 19. Traci moc uchwała Nr XIII/163/15 Rady Gminy Mielno z dnia 29 września 2015 r. w sprawie
uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mielno (Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego poz. 4438).
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§ 20. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2017 roku po wcześniejszym ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Mielno
Tadeusz Jarząbek

