
UCHWAŁA NR XVI/100/20
RADY GMINY MILEJÓW

z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Milejów”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 - 2a ustawy z 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) - Rada Gminy Milejów, 
po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęcznej uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Milejów", stanowiący 
załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIII/74/15 Rady Gminy Milejów z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie 
uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Milejów”(Dz. Urz. Woj. Lub. 
z 2016 r., poz.644) oraz uchwała Nr XIV/94/16 Rady Gminy Milejów z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Milejów”(Dz. Urz. Woj. Lub. z 2016 r., poz.1963).

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Milejów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Wirski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 5 marca 2020 r.

Poz. 1594



Załącznik do uchwały Nr XVI/100/20

Rady Gminy Milejów

z dnia 26 lutego 2020 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY MILEJÓW

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. 

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Milejów, 
zgodnie z art. 4 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2019r., poz. 2010 z późn. zm.)

§ 2. 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U z 2019r., poz. 2010 z późn. zm.);

2) podmiotach zbierających odpady – należy przez to rozumieć podmioty prowadzące działalność w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 września 
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

3) urządzeniach – należy przez to rozumieć urządzenia przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, 
takie jak: pojemniki, worki i kontenery.

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

§ 3. 

Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów 
odpadów:

1) papier,

2) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,

3) metale,

4) szkło,

5) przeterminowane leki i chemikalia,

6) odpady niebezpieczne,

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,
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11) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,

12) zużyte opony,

13) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym bioodpady,

14) żużel, popiół oraz inne pyły z gospodarstw domowych,

15) tekstylia i odzież.

§ 4. 

Obowiązek selektywnego zbierania odpadów przez właściciela nieruchomości, uznaje się za spełniony, gdy 
właściciel selektywnie zbiera i gromadzi w osobnych pojemnikach lub workach i przekazuje do odbioru 
wskazane poniżej odpady w następujący sposób:

1) w zabudowie jednorodzinnej:

a) odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury – 
w niebieskim worku, jeżeli rodzaj materiału na to pozwala przed wrzuceniem do worka odpady należy 
zgnieść tak, by zmniejszyć ich objętość,

b) odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady 
opakowaniowe wielomateriałowe - w żółtym worku, jeżeli rodzaj materiału na to pozwala przed 
wrzuceniem do worka odpady należy zgnieść tak, by zmniejszyć ich objętość, opakowania po żywności 
należy przed włożeniem do worka opróżnić z zawartości,

c) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła – w zielonym worku,

d) odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, w szarym worku, jeżeli rodzaj materiału na to 
pozwala przed wrzuceniem do worka odpady należy zgnieść tak, by zmniejszyć ich objętość, 
opakowania po żywności należy przed włożeniem do worka opróżnić z zawartości,

e) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym bioodpady - w brązowym worku, zakazuje się 
zbierania kości, mięsa i odchodów zwierzęcych w tym worku,

f) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – w osobnym pojemniku lub w czarnym worku,

g) żużel, popiół oraz inne pyły z gospodarstw domowych – w czarnym worku;

2) w zabudowie wielorodzinnej:

a) odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury – 
w niebieskim pojemniku lub worku, jeżeli rodzaj materiału na to pozwala przed wrzuceniem do 
pojemnika lub worka odpady należy zgnieść tak, by zmniejszyć ich objętość,

b) odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady 
opakowaniowe wielomateriałowe - w żółtym pojemniku lub worku, jeżeli rodzaj materiału na to pozwala 
przed wrzuceniem do pojemnika lub worka odpady należy zgnieść tak, by zmniejszyć ich objętość, 
opakowania po żywności należy przed włożeniem do pojemnika lub worka opróżnić z zawartości,

c) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła – w zielonym pojemniku lub worku,

d) odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, w szarym pojemniku lub worku, jeżeli rodzaj 
materiału na to pozwala przed wrzuceniem do pojemnika lub worka odpady należy zgnieść tak, by 
zmniejszyć ich objętość, opakowania po żywności należy przed włożeniem do pojemnika lub worka 
opróżnić z zawartości,

e) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym bioodpady - w brązowym pojemniku lub worku, 
zakazuje się zbierania kości, mięsa i odchodów zwierzęcych w brązowym pojemniku lub worku,

f) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – w osobnym pojemniku lub czarnym worku,

g) żużel, popiół oraz inne pyły z gospodarstw domowych – w czarnym worku.
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§ 5. 

Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 
z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi 
publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości, poprzez odgarnięcie 
zanieczyszczeń w miejsce nie powodujące zakłóceń ruchu pieszych lub pojazdów; właściciel nieruchomości 
nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie 
pojazdów samochodowych.

§ 6. 

1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się po spełnieniu łącznie następujących 
warunków:

1) nie zanieczyszcza się środowiska i odprowadza się powstające ścieki do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika 
bezodpływowego,

2) dokonuje się tych czynności przy użyciu środków ulegających biodegradacji,

3) mycie nie odbywa się w miejscu przeznaczonym do użytku publicznego.

2. Zakazuje się napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami, jeżeli naprawy te mogą powodować 
zagrożenie dla środowiska lub stanowiących uciążliwość dla sąsiadów.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność 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 urządzeń i ich utrzymywania w odpowiednim 

stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 7. 

1. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Milejów to:

1) kosze uliczne o pojemności nie mniejszej niż 30 litrów,

2) worki o pojemności co najmniej 110 litrów wykonane z folii polietylenowych LDPE lub HDPE o grubości 
dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, wykluczającej rozerwanie się worka,

3) pojemniki o pojemności 110 litrów, wykonane z tworzywa sztucznego z 2 kółkami,

4) pojemniki o pojemności 240 litrów, wykonane z tworzywa sztucznego z 2 kółkami,

5) pojemniki o pojemności 1100 litrów wykonane z metalu lub tworzywa sztucznego z 4 kółkami,

6) kontenery wykonane z metalu lub tworzywa sztucznego o pojemności nie mniejszej niż 5 m³ i 7 m³;

7) kompostowniki przydomowe.

2. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych u źródła stosuje się następujące oznakowania 
kolorystyczne pojemników lub worków:

1) odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury zbiera 
się w pojemnikach lub workach koloru niebieskiego oznaczonych napisem,„Papier”,

2) odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady 
opakowaniowe wielomateriałowe zbiera się w pojemnikach lub workach koloru żółtego oznaczonych 
napisem „Tworzywa sztuczne”,

3) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła zbiera się w pojemnikach lub workach koloru 
zielonego oznaczonych napisem „Szkło”,

4) odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali zbiera się w pojemnikach lub workach koloru 
szarego oznaczonych napisem „Metale”,

5) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym bioodpady zbiera się w pojemnikach lub workach 
koloru brązowego oznaczonych napisem „Odpady biodegradowalne”,
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6) odpady zmieszane zbiera się w pojemnikach lub czarnych workach,

7) popioły, żużle paleniskowe oraz inne pyły z gospodarstw domowych zbiera się w workach koloru 
czarnego, przy czym zabrania się mieszania popiołów, żużli paleniskowych oraz innych pyłów 
z gospodarstw domowych z innymi odpadami.

3. Odpady komunalne, powstające na terenie nieruchomości, muszą być gromadzone w pojemnikach 
i workach odpowiadających wymaganiom określonym w niniejszej uchwale.

4. Podmiot zbierający odpady w ramach świadczenia usługi na odbiór odpadów komunalnych zapewni 
wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych 
zmieszanych oraz pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych selektywnie 
zebranych o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości. 
Wyposażenie w worki realizowane będzie w formie nieodpłatnego dostarczenia właściwych worków 
właścicielom nieruchomości Wyposażenie w kosze uliczne, pojemniki i kontenery realizowane będzie na 
podstawie umowy użyczenia lub dzierżawy.

5. Pojemniki  służące do gromadzenia odpadów komunalnych stałych na terenie nieruchomości powinny 
mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną, odpowiadającą obowiązującym normom ponadto powinny mieć 
estetyczny wygląd, klapę, być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą numerem telefonu 
operatora oraz w przypadku nieruchomości zamieszkałych adresem nieruchomości (adres nieruchomości może 
być zakodowany kodem kreskowym dostarczonym przez operatora). Worki dystrybuowane przez operatora 
powinny być z tworzywa sztucznego, wyglądać estetycznie, być trwale i czytelnie oznakowane rodzajem 
odpadów, jakie mają być do niego zbierane. Ponadto powinny mieć odpowiednią grubość zapobiegającą 
pęknięciu lub rozerwaniu.

6. Liczba pojemników i worków powinna gwarantować ciągłość zbierania odpadów powstających na 
terenie nieruchomości.

§ 8. 

1. Minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w cyklu 
odbioru odpadów określonych w „Harmonogramie wywozu nieczystości”, powinna wynosić co najmniej:

1) jeden pojemnik 110 litrów na każdą nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, w zabudowie 
jednorodzinnej,

2) jeden pojemnik 1100 litrów na każdą nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, w zabudowie 
wielorodzinnej,

3) co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 litrów, dla budynków użyteczności publicznej i placówek 
oświatowych,

4) dwa pojemniki o pojemności 1100 litrów, dla cmentarzy.

§ 9. 

1. Zasady rozmieszczania i utrzymania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:

1) właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników w należytym stanie technicznym 
i sanitarnym poprzez dokonywanie okresowych przeglądów, konserwacji i dezynfekcji oraz wymiany 
w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego dalsze użytkowanie.

2) właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania pojemników w należytym stanie porządkowym 
poprzez zapewnienie odpowiedniej wielkości pojemników, aby nie dochodziło do ich przepełnienia.

3) pojemniki powinny być ustawione w granicach nieruchomości w miejscu wyznaczonym, na równej 
powierzchni, w miarę istniejących możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody 
i błota; miejsce ustawienia pojemników właściciel nieruchomości winien utrzymać w należytej czystości.

4) pojemniki lub worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy wystawiać z terenu nieruchomości w dniu 
odbioru, zgodnie z harmonogramem w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu 
odbierającego odpady komunalne bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości przy 
obrzeżu drogi publicznej, na chodniku lub ulicy przed wejściem lub wjazdem na teren nieruchomości. 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 5 – Poz. 1594



Wystawione pojemniki lub worki nie powinny być ustawiane bezpośrednio na jezdni dróg i ścieżek 
rowerowych; należy zachować bezpieczną odległość od krawędzi drogi i ścieżek rowerowych w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa poruszających się po nich pojazdów oraz pieszych.

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

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 10. 

1. Ustala się następującą częstotliwość  i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości 
ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego zgodnie z poniższymi 
tabelami:

1) W okresie od miesiąca kwietnia do miesiąca października:

Rodzaje odpadów Rodzaje nieruchomości 
nieruchomości 

mieszkalne 
w zabudowie 

jednorodzinnej nieruchomości 
mieszkalne w 

zabudowie 
wielorodzinnej 

nieruchomości 
mieszkalne 

w zabudowie 
zagrodowej

nieruchomości 
niezamieszkane 

przez mieszkańców, 
na 

których powstają 
odpady 

komunalne 

komunalne odpady
zmieszane oraz 
pozostałości po 
segregacji

2 razy 
w miesiącu co najmniej raz na 

tydzień raz na 2 tygodnie co najmniej 1 raz 
w miesiącu

odpady komunalne 
ulegające 
biodegradacji, 
w tym odpady 
opakowaniowe 
ulegające 
biodegradacji

raz na 2 tygodnie raz na tydzień raz na 2 tygodnie co najmniej 1 raz 
w miesiącu

papier i tektura, 
tworzywa sztuczne, 
opakowania 
wielomateriałowe, 
szkło 

co najmniej jeden raz w miesiącu z możliwością samodzielnego 
dostarczenia do punktu selektywnej zbiórki odpadów

co najmniej 1 raz 
w miesiącu

metale
   co najmniej jeden raz w miesiącu z możliwością 

samodzielnego dostarczenia do punktu selektywnej zbiórki 
odpadów

co najmniej 1 raz 
w miesiącu

popioły, żużle 
paleniskowe oraz 
pyły z gospodarstw 
domowych 

co najmniej jeden raz w miesiącu —
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bioodpady stanowiące 
odpady komunalne 
(skoszona trawa, części 
roślin, gałęzie drzew 
i krzewów poddane 
rębakowaniu, 
pozbawione ziemi 
i piasku)

co najmniej 
2 razy 

w miesiącu co najmniej 4 razy 
w miesiącu

co najmniej 1 raz 
w miesiącu

co najmniej 
1 raz 

w miesiącu

przeterminowane leki, 

chemikalia 

według zapotrzebowania poprzez samodzielne dostarczenie do 
punktu

selektywnej zbiórki odpadów
—

odpady niebezpieczne 

według zapotrzebowania poprzez samodzielne dostarczenie do 
punktu

selektywnej zbiórki odpadów (z wyłączeniem odpadów 
zawierających azbest) 

—

odpady 
nie kwalifikujące 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

według zapotrzebowania poprzez samodzielne dostarczenie do 
punktu

selektywnej zbiórki odpadów
—

zużyte baterie i 
akumulatory

według zapotrzebowania poprzez samodzielne dostarczenie do 
punktu

selektywnej zbiórki odpadów
—

zużyty sprzęt 
elektryczny i 
elektroniczny 

według zapotrzebowania poprzez samodzielne dostarczenie do 
punktu

selektywnej zbiórki odpadów 
—

meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, według zapotrzebowania poprzez samodzielne dostarczenie do 

punktu
selektywnej zbiórki odpadów (z zastrzeżeniem § 7 pkt. 2 i 3)

—
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odpady budowlane i 
rozbiórkowe

według zapotrzebowania poprzez samodzielne dostarczenie do 
punktu

selektywnej zbiórki odpadów (z zastrzeżeniem § 7 pkt. 2 i 3)
—

zużyte opony 
z samochodów 
osobowych 
i dostawczych do 3,5 t 
oraz pojazdów 
jednośladowych 

według zapotrzebowania poprzez samodzielne dostarczenie do 
punktu 

selektywnej zbiórki odpadów —

tekstylia i odzież 

według zapotrzebowania poprzez samodzielne dostarczenie do 
punktu 

selektywnej zbiórki odpadów 
—

2) W okresie od miesiąca października do miesiąca kwietnia:

Rodzaje nieruchomości 

Rodzaje odpadów 

nieruchomości 
mieszkalne 

w zabudowie 
jednorodzinnej 

nieruchomości 
mieszkalne w 

zabudowie 
wielorodzinnej 

nieruchomości 
mieszkalne 

w zabudowie 
zagrodowej

nieruchomości 
niezamieszkane 

przez mieszkańców, 
na 

których powstają 
odpady 

komunalne 

komunalne 
odpadyzmieszane oraz 
pozostałości po 
segregacji

2 razy w miesiącu co najmniej raz na 
tydzień 

co najmniej 1 raz 
w miesiącu

co najmniej 1 raz 
w miesiącu

odpady 
komunalne 
ulegające 
biodegradacji, 
w tym odpady 
opakowaniowe 
ulegające 
biodegradacji

co najmniej 1 raz 
w miesiącu raz na 2 tygodnie co najmniej 1 raz 

w miesiącu
co najmniej 1 raz 

w miesiącu

papier i tektura, 
tworzywa 
sztuczne, 
opakowania 
wielomateriałowe
, szkło

co najmniej jeden raz w miesiącu z możliwością samodzielnego 
dostarczenia do punktu selektywnej zbiórki odpadów

co najmniej 1 raz 
w miesiącu

metale co najmniej jeden raz w miesiącu z możliwością samodzielnego 
dostarczenia do punktu selektywnej zbiórki odpadów

co najmniej 1 raz 
w miesiącu
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popioły, żużle 
paleniskowe oraz 
pyły 
z gospodarstw 
domowych

raz na 2 tygodnie  —

bioodpady 
stanowiące 
odpady 
komunalne 
(skoszona trawa, 
części roślin, 
gałęzie drzew 
i krzewów 
poddane 
rębakowaniu, 
pozbawione 
ziemi i piasku)

co najmniej 1 raz 
w miesiącu raz na 2 tygodnie co najmniej 1 raz 

w miesiącu
co najmniej 1 raz 

w miesiącu

przeterminowane 
leki, 
chemikalia 

według zapotrzebowania poprzez samodzielne dostarczenie do 
punktu

selektywnej zbiórki odpadów —

odpady 
niebezpieczne 

według zapotrzebowania poprzez samodzielne dostarczenie do 
punktu

selektywnej zbiórki odpadów (z wyłączeniem odpadów 
zawierających azbest)

—

odpady 
nie kwalifikujące 
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

według zapotrzebowania poprzez samodzielne dostarczenie do 
punktu

selektywnej zbiórki odpadów
—
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zużyte baterie i 
akumulatory 

według zapotrzebowania poprzez samodzielne dostarczenie do 
punktu

selektywnej zbiórki odpadów
—

zużyty sprzęt 
elektryczny i 
elektroniczny 

według zapotrzebowania poprzez samodzielne dostarczenie do 
punktu

selektywnej zbiórki odpadów 
—

meble i inne 
odpady 
wielkogabarytow
e, 

według zapotrzebowania poprzez samodzielne dostarczenie do 
punktu

selektywnej zbiórki odpadów (z zastrzeżeniem § 7 pkt. 2 i 3) 
—

odpady 
budowlane 
i rozbiórkowe 

według zapotrzebowania poprzez samodzielne dostarczenie do 
punktu

selektywnej zbiórki odpadów (z zastrzeżeniem § 7 pkt. 2 i 3)
—

zużyte opony 
z samochodów 
osobowych 
i dostawczych do 
3,5 t oraz 
pojazdów 
jednośladowych

według zapotrzebowania poprzez samodzielne dostarczenie do 
punktu 

selektywnej zbiórki odpadów 
—

tekstylia i odzież 

według zapotrzebowania poprzez samodzielne dostarczenie do 
punktu 

selektywnej zbiórki odpadów 
—

2. Ogranicza się ilość odpadów w przypadku budynków jednorodzinnych, w tym:

1) meble i inne odpady wielkogabarytowe - 3 szt. „duże” np. szafa, łóżko, komoda; 6 szt. „małych” np. 
krzesło, szafka nocna, stolik, taboret rocznie z danej nieruchomości.

2) odpady budowlane i rozbiórkowe – w ilości nie większej niż 4 pojemniki o pojemności 110 litrów rocznie 
z danej nieruchomości.

3. Ogranicza się ilość odpadów wymienionych w przypadku budynków wielolokalowych:

1) meble i inne odpady wielkogabarytowe - 3 szt. „duże” np. szafa, łóżko, komoda; 6 szt. „małych” np. 
krzesło, szafka nocna, stolik, taboret rocznie z danego lokalu.

2) odpady budowlane i rozbiórkowe – w ilości nie większej niż 2 pojemniki o pojemności 110 litrów rocznie 
z danego lokalu.

4. Chemikalia, w tym farby, lakiery, przepracowane oleje oraz opakowania po nich powinny być 
przekazywane do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w fabrycznych opakowaniach, 
posiadających etykiety ostrzegawcze producenta, na których zawarty jest skład chemiczny substancji lub 
mieszaniny oraz właściwe  oznakowanie kodem (piktogramem) GSH – Globalnie Ujednolicony System 
Klasyfikacji i Oznakowania.

5. Bioodpady stanowiące odpady komunalne mogą być gromadzone w kompostowniku na terenie 
nieruchomości; kompostownik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż: 5 m   od okien i drzwi 
zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, 2 m  od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) 
lub ciągu pieszego, nie może znajdować się w miejscu zalewanym przez wodę.

6. Opróżnianie koszy ulicznych oraz koszy z parków, przystanków następuje z częstotliwością 
zapewniającą stałe utrzymanie czystości i porządku, nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu.

7. Z terenów cmentarzy odbiór odpadów komunalnych odbywa się co najmniej dwa razy w miesiącu.
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8.  Właściciele nieruchomości, zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości w terminach uzgodnionych z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz do 
posiadania dokumentu potwierdzającego wykonanie usługi. Pozbywanie się ww. nieczystości następuje 
z częstotliwością i w sposób, który gwarantuje, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika na skutek jego 
przepełnienia, jak również zanieczyszczenie ziemi i wód podziemnych, jednak nie rzadziej niż dwa razy do 
roku. 

9. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych musi być 
zgodna z normami ich eksploatacji.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 11. 

1. Właściciele nieruchomości winni są podejmować działania zmierzające do ograniczenia ilości 
wytwarzanych odpadów, w szczególności poprzez:

1) używanie toreb wielokrotnego użytku do codziennych zakupów,

2) kupowanie produktów bez opakowania lub minimalnie opakowanych,

3) kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych,

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

5) oddawanie odzieży organizacjom charytatywnym bądź wrzucanie do pojemników na odzież.

2. Odpady zebrane selektywnie należy gromadzić i transportować w sposób zapobiegający ich zmieszaniu.

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

§ 12. 

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 użytku publicznego.

2. Osoba utrzymująca zwierzę domowe, w szczególności mogące stanowić zagrożenie lub uciążliwość dla 
ludzi, powinna zapewnić utrzymanie zwierzęcia w sposób zapobiegający jego wydostaniu się poza teren 
nieruchomości, na której jest utrzymywane.

3. Osoba utrzymująca zwierzę domowe zobowiązana jest zapewnić pełny nadzór nad zwierzęciem.

4. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego zwierzę domowe może przebywać wyłącznie pod 
nadzorem osoby, która jest zdolna do sprawowania pełnej kontroli nad zachowaniem się zwierzęcia.

§ 13. 

1. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

1) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psy ras dużych 
i olbrzymich bądź uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny – na smyczy i w 
kagańcu oraz wyłącznie przez osoby dorosłe.

2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało 
uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej 
kontroli nad jego zachowaniem.

2. Osoba utrzymująca zwierzę agresywne, w tym agresywnego psa, zobowiązana jest wyposażyć 
nieruchomość, na której zwierzę jest utrzymywane, przy każdym wejściu na teren nieruchomości w:
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1) urządzenie służące do przywołania właściciela nieruchomości.

3. Osoba, z którą przebywa zwierzę na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, w szczególności 
takich jak drogi, chodniki, podwórka, parki i inne tereny zielone, zobowiązana jest do niezwłocznego usunięcia 
zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, 
korzystających z psów przewodników.

4. Odchody zwierząt, umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, należy 
umieszczać w koszach ulicznych, w pojemnikach na zmieszane odpady komunalne lub w specjalnie do tego 
celu przeznaczonych pojemnikach.

5. Padlinę zwierząt należy usuwać niezwłocznie, dostarczając ją do najbliżej położonego grzebowiska 
zwłok zwierzęcych i ich części lub najbliżej położonej spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

§ 14. 

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe winny:

1) wykazywać szczególną dbałość o to, aby nie zakłócały one w sposób ciągły i uciążliwy spokoju 
mieszkańców przez uciążliwą emisję nieczystości, hałasów i odorów oraz ich utrzymanie nie naruszało 
przepisów higieniczno-sanitarnych powszechnie obowiązujących.

2) właściciel nieruchomości gruntowej, po której pies porusza się swobodnie, zobowiązany jest 
zabezpieczyć nieruchomość w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się psa poza jej granice.

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

rolniczej

§ 15. 

Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest dopuszczone na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 
w miejscowych planach zagospodarowania z zachowaniem następujących warunków:

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.z 2019 r., poz. 1186).

2) ograniczenia wszelkiej uciążliwości hodowli dla środowiska w tym emisje będące jej skutkiem do 
obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.

3) przepędzania zwierząt drogami publicznymi pod dozorem w sposób nie zakłócający ruchu drogowego.

4) trzymania pszczół w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości 
w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli 
nieruchomości sąsiednich.

§ 16. 

Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany zapewnić:

1) usytuowanie budowli rolniczych uciążliwych dla otoczenia, w szczególności z uwagi na zapylenie, 
zapachy, wydzielanie się substancji toksycznych, tak żeby przez jak najdłuższą część roku znajdowały się 
one po stronie zawietrznej względem obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi.

2) gromadzenie i usuwanie odpadów i nieczystości powstających w związku z prowadzoną hodowlą 
w sposób zabezpieczający środowisko przed skażeniem (wody, gleby, powietrza).

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 17. 

1. Obszarami podlegającymi obowiązkowej deratyzacji dwa razy w roku są nieruchomości zajęte pod 
skoncentrowane budownictwo mieszkaniowe, związane z produkcją, handlem i magazynowaniem artykułów 
spożywczych oraz świadczeniem usług bytowych.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 12 – Poz. 1594



2. Ustala się terminy przeprowadzenia deratyzacji:

1) w terminie wiosennym od dnia 1 marca do dnia 31 marca,

2) w terminie jesiennym od dnia 1 października do 31 października.
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