
  

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. 

Na podstawie  art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 

1515) oraz art.4  ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. 

poz. 1399 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęcznej Rada 

Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Milejów stanowiący załącz-

nik  do niniejszej uchwały . 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XX/207/13 z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 

utrzymani czystości i porządku na terenie Gminy Milejów (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2014r. poz. 176). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Lubelskiego . 

Przewodniczący Rady Gminy 

Andrzej Wirski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 4 lutego 2016 r.

Poz. 644



Załącznik do Uchwały Nr XIII/74/15 

Rady Gminy Milejów 

z dnia 22 grudnia 2015 r. 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 

NA TERENIE GMINY MILEJÓW 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Milejów dotyczące: 

1. wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości; 

2. rodzaju i minimalnych pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych; 

3. częstotliwości i sposobie pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieru-

chomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 

4. innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 

5. obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem i 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku; 

6. wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym 

także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach; 

7. wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. 

§ 2. Treść Regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w aktach praw-

nych: 

1. ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2013r. poz. 

1399 z późn. zm.), 

2. ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.), 

3. ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2015 

r., poz. 1688), 

4. ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt  gospodarskich (Dz. U. z 

2007 r. Nr 133, poz. 921 z późn. zm.), 

5. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2013 r., poz. 856 z późn. zm.). 

Rozdział 2. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 3. 1. Zadania gminy: 

1) gmina zapewnia czystość i porządek na swoim terenie i tworzy warunki niezbędne do ich utrzymania; 

2) utrzymywanie czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządza-

jącym jest gmina oraz które są położone na jej obszarze przy drogach publicznych bez względu na katego-

rię tych dróg. 

3) gmina zapewnia zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części; 

4) gmina zapewnia utrzymanie czystości w szaletach publicznych; 

5) gmina zapewnia utrzymanie czystości w piaskownicach (wymiana piasku) znajdujących się na terenie 

Gminy Milejów; 
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6) gmina jest zobowiązana do zorganizowania przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości albo na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów; 

7) gmina zawiera umowę z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. 

2. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości po-

przez: 

1) selektywne zbieranie odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości ; 

2) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych 

powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali i budynków. Usuwanie wyrobów z azbestem regulują 

odrębne przepisy. 

3) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach dozwolonych: 

a) na terenie nieruchomości niesłużącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że powstające ścieki 

odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgod-

nie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w szczególności ścieki takie nie mogą 

być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi, 

b) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych 

i specjalnie oznaczonych; 

4) naprawy drobne pojazdów mechanicznych, związane z ich bieżącą eksploatacją na terenie nieruchomości 

pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia wód lub gleby; 

5) stosowanie się właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do przepisów regulaminu. 

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących ro-

dzajów odpadów: 

1) papier i tektura; 

2) metale; 

3) tworzywa sztuczne; 

4) opakowania wielomateriałowe; 

5) szkło; 

6) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji; 

7) odpady zielone (trawa, gałęzie, liście); 

8) przeterminowane leki; 

9) chemikalia; 

10) zużyte baterie i akumulatory; 

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

13) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

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

15) popioły, żużle i inne pyły z gospodarstw domowych. 

2. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach w miejscu przezna-

czonym do zbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości. 

3. Odpady wskazane w § 4 ust. 1 pkt 1-7 i pkt 13 należy gromadzić w pojemnikach lub 

w workach,  w miejscu przeznaczonym do zbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości. Pozostałe 

wyselekcjonowane frakcje odpadów komunalnych należy przekazywać bezpośrednio do punktów selektywne-

go zbierania odpadów komunalnych lub do wskazanych miejsc ich odbioru. 
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4. Przeterminowane leki mieszkańcy mogą zwrócić bezpłatnie do apteki pod nazwą „Apteka Sana III”,  Mi-

lejów-Osada, ul. Partyzancka 11 (budynek „Biedronki”). 

5. Chemikalia należy przekazywać do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na nieru-

chomości pod adresem: Milejów-Osada ul. Wesoła 18, które będą gromadzone i przechowywane 

w pojemnikach do tego przeznaczonych. 

6. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do punktów sprzedaży baterii i akumulatorów, lub w 

przypadku baterii i akumulatorów małogabarytowych, umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach 

zlokalizowanych na nieruchomości pod adresem: Milejów-Osada ul. Wesoła 18 . 

7. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy przekazywać 

na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 

(t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1688) do punktów zbierania zorganizowanych przez sprzedawców tego sprzętu, 

punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub podmiotu odbierającego odpady komunalne. 

8. Meble i inne odpady wielkogabarytowe zbiera się na terenie nieruchomości w sposób zapewniający ła-

twy dostęp podmiotowi odbierającemu odpady komunalne. W przypadku zabudowy wielorodzinnej odpady 

wielkogabarytowe należy zbierać na terenie nieruchomości w miejscu służącym do zbierania odpadów komu-

nalnych. Odpady te winny być zgromadzone w miejscu ich odbioru nie wcześniej niż 24 godziny przed wyzna-

czonym terminem ich odbioru. Odpady te mogą też być przekazywane we własnym zakresie do punktów selek-

tywnego zbierania odpadów komunalnych na nieruchomości pod adresem: Milejów-Osada ul. Wesoła 18. 

9. Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów i innych robót budowlanych, na wykonanie 

których nie jest wymagane pozwolenie na budowę zbiera się w pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia 

tego rodzaju odpadów, ustawionych w miejscu nieutrudniającym możliwości korzystania z nieruchomości i 

umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu odbierającego odpady komunalne. Odpady te mogą też być przeka-

zywane we własnym zakresie do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na nieruchomości 

pod adresem: Milejów-Osada ul. Wesoła 18. 

10. Zużyte opony z samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 t oraz pojazdów jednośladowych należy 

przekazywać do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na nieruchomości pod adresem: Mi-

lejów-Osada ul. Wesoła 18. 

11. Właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, na terenie których w wyniku pielęgnacji zie-

leni powstają odpady zielone, mogą je kompostować we własnym zakresie i na własne potrzeby, jeżeli nie po-

woduje to uciążliwości dla otoczenia i negatywnego oddziaływania na środowisko. 

12. Popioły, żużle i inne pyły z gospodarstw domowych zbiera się w workach przeznaczonych do groma-

dzenia tego rodzaju odpadów. Odpady te mogą też być przekazywane we własnym zakresie do punktów selek-

tywnego zbierania odpadów komunalnych na nieruchomości pod adresem: Milejów-Osada ul. Wesoła 18. 

Rozdział 3. 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzy-

mywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

§ 5. 1. Odpady komunalne, powstające na terenie nieruchomości, muszą być gromadzone 

w pojemnikach odpowiadających wymaganiom określonym w niniejszej uchwale, natomiast nieczystości płyn-

ne, powstające na terenie nieruchomości, winny być odprowadzane do sieci kanalizacyjnej, przydomowych 

oczyszczalni, bądź do szczelnych zbiorników bezodpływowych, które odpowiadają szczegółowym wymaga-

niom wynikającym z odrębnych przepisów. 

2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki i worki o pojemności 

uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości. 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 4 – Poz. 644



3. 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 nazwą, nume-

rem telefonu operatora oraz rodzajem odpadów, jakie mają być do niego zbierane ponadto powinny mieć od-

powiednią grubość zapobiegającą pęknięciu lub rozerwaniu. 

4. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych u źródła stosuje się następujące oznakowania 

kolorystyczne pojemników i worków: 

1) kolor niebieski – przeznaczenie do zbierania papieru i tektury; 

2) kolor żółty – przeznaczenie do zbierania tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych; 

3) kolor zielony- przeznaczenie do zbierania szkła; 

4) kolor szary – przeznaczenie do zbierania metali; 

5) kolor czarny – przeznaczenie do zbierania odpadów zmieszanych oraz popiołów, żużli i innych pyłów z go-

spodarstw domowych, przy czym zabrania się mieszania popiołów, żużli i innych pyłów z innymi odpada-

mi; 

6) kolor brązowy – przeznaczenie do zbierania bioodpadów tj. odpadów komunalnych ulegających biodegra-

dacji oraz odpadów zielonych. 

5. Liczba pojemników i worków powinna gwarantować ciągłość zbierania odpadów powstających na tere-

nie nieruchomości. 

§ 6. 1. Do zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Milejów służą: 

1) kosze śmietnikowe o pojemności od 35 do 70 litrów, 

2) worki o pojemności co najmniej 35 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 lub worki, 

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 o pojemności: 5500 litrów, 7000 litrów, 10000 litrów, 11000 litrów. 15000 litrów, 20000 litrów, 

22000 litrów, wykonane z metalu, kryte lub odkryte, 

7) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych, metali, papieru i 

tektury - o pojemności do 2500 l; 

§ 7. Minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w cyklu od-

bioru odpadów określonych w „Harmonogramie wywozu nieczystości”, powinna wynosić co najmniej: 

1) jeden pojemnik lub worek 110 litrów na każdą nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, w zabu-

dowie jednorodzinnej; 

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

w zabudowie wielorodzinnej; 

3) jeden pojemnik o pojemności 1100 litrów, dla budynków użyteczności publicznej i placówek oświatowych; 

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

§ 8. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez dostosowanie 

wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie w taki 

sposób, by opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia. Po-

dobnie przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do ilości mieszkańców w 

sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego w przepisach odrębnych. 
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§ 9. Zasady rozmieszczania i utrzymania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 

i gromadzenia nieczystości płynnych, przez właścicieli nieruchomości: 

1) Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy usta-

wiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu odbierającego odpady komunalne 

bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wy-

stawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieru-

chomości; Dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu odbierającego odpady 

komunalne w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach. 

2) Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokali-

zowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu odbierającego odpady w 

celu ich opróżnienia. 

3) Pojemniki na odpady powinny być ustawione na terenie nieruchomości w miejscu widocznym, trwale 

oznaczonym, na wyrównanej, w miarę potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem 

się na niej wody i błota. 

§ 10. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym poprzez: 

1) wrzucanie do pojemników o określonych kolorach lub oznaczeniach wyłącznie odpadów do nich przezna-

czonych, 

2) zamykanie pojemników wyposażonych w klapy w celu zabezpieczenia przed dostępem wód opadowych, 

3) poddawanie pojemników co najmniej dwa razy w roku czyszczeniu preparatami usuwającymi drobnoustro-

je, owady oraz nieprzyjemne zapachy poprzez umożliwienie przeprowadzenia w/w czynności przedsiębior-

cy odbierającemu odpady , 

4) stosowanie ilości i pojemności pojemników proporcjonalnie do potrzeb w celu niedopuszczania do prze-

pełnienia i przeciążania pojemników, 

5) zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego pojemników, poprzez wykonywanie koniecznych napraw. 

Rozdział 4. 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nierucho-

mości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

§ 11. 1. Ustala się częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości 

z godnie z poniższą tabelą: 

W okresie od miesiąca kwietnia do miesiąca października: 

Rodzaje odpadów Rodzaje nieruchomości 

 nieruchomości 
mieszkalne w zabu-

dowie 
jednorodzinnej 

 

 

 

 

nieruchomości 
mieszkalne w 

zabudowie 
wielorodzinnej 

nieruchomości miesz-

kalne w zabudowie 

zagrodowej 

nieruchomości 
niezamieszkane 

przez mieszkańców, na 
których powstają od-

pady 
komunalne 

 

 

 

 

komunalne odpady co najmniej 2 razy w 

miesiącu 
co najmniej 4 razy w 

miesiącu 
co najmniej 2 razy w 

miesiącu 
co najmniej 1 raz w 

miesiącu zmieszane 
odpady komunalne 
ulegające 
biodegradacji, w tym 

odpady opakowanio-

we ulegające biode-

gradacji 

co najmniej 2 razy w 

miesiącu 
co najmniej 4 razy w 

miesiącu 
co najmniej 2 razy 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 punktów selektywnej zbiórki 

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

odpadów 
popioły, żużle i pyły 

z gospodarstw do-

mowych 

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

odpadów 

odpady zielone (tra-

wa, liście), w tym 

gałęzie drzew i krze-

wów poddane ręba-

kowaniu 

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, 
według zapotrzebowania poprzez samodzielne dostarczenie do punktów 

selektywnej zbiórki odpadów chemikalia 

zużyte baterie i według zapotrzebowania poprzez samodzielne dostarczenie do punktów 
selektywnej zbiórki odpadów 

akumulatory, 
zużyty sprzęt 
elektryczny i 
elektroniczny 

poprzez samodzielne dostarczenie do punktów 
selektywnej zbiórki odpadów według zapotrzebowania lub co najmniej 1 raz na 6 miesięcy 

meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, 
odpady budowlane i 
rozbiórkowe 

poprzez samodzielne dostarczenie do punktów 
selektywnej zbiórki odpadów według zapotrzebowania lub co najmniej 1 raz na 6 miesięcy 

zużyte opony z sa-

mochodów osobo-

wych i dostawczych 

do 3,5 t oraz pojaz-

dów jednośladowych 

według zapotrzebowania poprzez samodzielne dostarczenie do punktów 
selektywnej zbiórki odpadów 

 

 

 

W okresie od miesiąca listopada do miesiąca marca: 

Rodzaje odpadów Rodzaje nieruchomości 

 

nieruchomości 
mieszkalne w zabu-

dowie 
jednorodzinnej 

nieruchomości 
mieszkalne w 

zabudowie 
wielorodzinnej 

nieruchomości miesz-

kalne w zabudowie 

zagrodowej 

nieruchomości 
niezamieszkane 

przez mieszkańców, na 
których powstają od-

pady 
komunalne 

 

 

 

 

komunalne odpady 

co najmniej 1 raz w 

miesiącu 
co najmniej 2 razy w 

miesiącu 
co najmniej 1 raz w 

miesiącu 
co najmniej 1 raz w 

miesiącu 

zmieszane oraz 

pozostałości po 

segregacji 
 

 
odpady komunalne 
ulegające 
biodegradacji, w tym 

odpady opakowanio-

we ulegające biode-

gradacji 

co najmniej 1 raz w 

miesiącu 
co najmniej 2 razy w 

miesiącu 
co najmniej 1 raz w 

miesiącu 
co najmniej 1 raz w 

miesiącu 

papier i tektura, 
tworzywa sztuczne, 
opakowania 
wielomateriałowe, 
szkło 

co najmniej jeden raz na 2,5 miesiąca z możliwością samodzielnego dostarczenia do punktów 
selektywnej zbiórki odpadów 

metale 
co najmniej jeden raz na 2,5 miesiąca z możliwością samodzielnego dostarczenia do punktów 

selektywnej zbiórki odpadów 
Popioły, żużle i pyły 

z gospodarstw do-

mowych 

co najmniej dwa razy w miesiącu z możliwością samodzielnego dostarczenia do punktów 
selektywnej zbiórki odpadów 

odpady zielone (tra-

wa, liście), w tym 

gałęzie drzew i krze-

wów poddane ręba-

kowaniu 

co najmniej 1 raz w 

miesiącu 
co najmniej 1 raz w 

miesiącu 
co najmniej 1 raz w 

miesiącu 
co najmniej 1 raz w 

miesiącu 

przeterminowane 

leki, 
według zapotrzebowania poprzez samodzielne dostarczenie do punktów 

selektywnej zbiórki odpadów chemikalia 
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zużyte baterie i według zapotrzebowania poprzez samodzielne dostarczenie do punktów 
selektywnej zbiórki odpadów 

akumulatory, 
zużyty sprzęt 
elektryczny i 
elektroniczny 

poprzez samodzielne dostarczenie do punktów 
selektywnej zbiórki odpadów według zapotrzebowania lub co najmniej 1 raz na 6 miesięcy 

meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, 
odpady budowlane i 
rozbiórkowe 

poprzez samodzielne dostarczenie do punktów 
selektywnej zbiórki odpadów według zapotrzebowania lub co najmniej 1 raz na 6 miesięcy 

zużyte opony z sa-

mochodów osobo-

wych i dostawczych 

do 3,5 t oraz pojaz-

dów jednośladowych 

według zapotrzebowania poprzez samodzielne dostarczenie do punktów 
selektywnej zbiórki odpadów 

2. z terenów cmentarzy odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie lub nieselektywnie odbywa 

się co najmniej dwa razy w miesiącu; 

3. kosze uliczne są opróżniane co najmniej 2 razy w tygodniu. 

§ 12. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je z 

częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia. Pojemność zbiorników powinna wystar-

czyć na opróżnianie ich nie częściej niż raz w tygodniu. 

Rozdział 5. 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 13. 1. Odpady zebrane selektywnie należy gromadzić i transportować w sposób zapobiegający ich zmie-

szaniu. 

2. Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być 

w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie np. poprzez kompostowanie 

w przydomowych kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej i na terenach wiejskich. 

3. Wykaz instalacji regionalnych lub zastępczych zawiera wojewódzki plan gospodarki odpadami uchwalo-

ny przez Sejmik Samorządowy Województwa Lubelskiego. 

Rozdział 6. 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem i 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. 

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

ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszcze-

niem terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

§ 15. 1. Do obowiązków właścicieli psów należy: 

1)  sprawowanie właściwej opieki nad zwierzętami, w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru, oraz w 

sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się poza teren ogrodzony; 

2)  wyprowadzanie psa na smyczy. W przypadku psów ras uznanych za agresywne wyprowadzanie na smyczy 

i w kagańcu; 

2. W odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych do obowiązków właścicieli należy: 

1)  stały i skuteczny dozór; 

2)  nie wprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczo-

nych dla zwierząt, postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających 

z pomocy psów-przewodników; 

3) nie wprowadzanie z wyjątkiem sytuacji koniecznych zwierząt domowych na tereny placów gier 

i zabaw dzieci, piaskownic i obiektów sportowych; 

4)  zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach mało uczęszczanych dla 

ludzi, jeżeli osoba nadzorująca ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad ich zachowaniem. 

Postanowienie to nie dotyczy psów ras uznanych za agresywne; 
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5)  zwolnienie przez właściciela nieruchomości psa ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w 

sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wyklu-

czający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem; 

6)  natychmiastowe usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w 

obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, 

jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych itp. nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nie ule-

gających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania 

odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników. 

§ 16. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe winny: 

1)  wykazywać szczególną dbałość o to, aby nie zakłócały one w sposób ciągły i uciążliwy spokoju mieszkań-

ców przez uciążliwą emisję nieczystości, hałasów i odorów oraz ich utrzymanie nie naruszało przepisów 

higieniczno - sanitarnych powszechnie obowiązujących; 

2) należycie zabezpieczyć psa trzymanego na terenie nieruchomości przed wydostawaniem się poza nią oraz 

oznaczyć nieruchomość tabliczką informacyjną z napisem lub wizerunkiem psa. 

Rozdział 7. 

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolni-

czej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub 

w poszczególnych nieruchomościach. 

§ 17. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest dopuszczone na terenach wyłączonych z produkcji rolni-

czej 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 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.); 

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 są-

siednich. 

§ 18. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany zapewnić: 

1)  usytuowanie budowli rolniczych uciążliwych dla otoczenia, w szczególności z uwagi na zapylenie, zapa-

chy, 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 

§ 19. 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. 

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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