
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV157/12 

Rady Gminy w Milejowie 

z dnia 28 grudnia 2012r. 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 nieruchomości 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 prawnych:  

1. ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. 
U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.),  

2. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z 
późn. zm.),  

3. ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 
2005 r. Nr 180, poz. 1495 z późn. zm.),  

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 (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 
1002 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) gmina jest zobowiązana do zorganizowania przetargu na odbieranie odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości albo na odbieranie                                    i 
zagospodarowanie tych odpadów; 

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

2. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie 
nieruchomości poprzez: 

1) wykonywanie obowiązków określonych w ustawie; 

2) selektywne zbieranie odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości; 

3) przyłączenie nieruchomości do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej; przyłączenie 
do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w 
przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach 
odrębnych; 

4) w przypadku braku sieci kanalizacyjnej gromadzenie nieczystości ciekłych                   
w szczelnych zbiornikach bezodpływowych oraz systematyczne opróżnianie 
zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych w celu niedopuszczania do 
przepełniania się zbiorników lub wyposażenie nieruchomości w przydomową 
oczyszczalnię ścieków; 

5) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości 
służących do użytku publicznego; 

6) wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych;  

7) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek 
materiałów budowlanych powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali                     
i budynków; 

8) 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 zgodnie 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; 

9) naprawy drobne pojazdów mechanicznych, związane z ich bieżącą eksploatacją na 
terenie nieruchomości pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia wód 
lub gleby; 

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

§ 4. 

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania 
następujących rodzajów odpadów: 
1) papier i tektura; 
2) metale; 
3) tworzywa sztuczne; 
4) opakowania wielomateriałowe; 
5) szkło; 
6) odpady komunalne ulegające biodegradacji; 
7) odpady zielone; 
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. 

2.  Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy gromadzić                             
w pojemnikach w miejscu przeznaczonym 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 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub do wskazanych miejsc ich 
odbioru.  

4. Przeterminowane leki należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach 
zlokalizowanych na nieruchomości pod adresem: Milejów-Osada ul. Wesoła 18 . 

5. Chemikalia należy przekazywać do punktów selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych na nieruchomości pod adresem: Milejów-Osada ul. Wesoła 18 . 

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 (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 z późn. 
zm.) 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 łatwy dostęp podmiotowi odbierającemu odpady komunalne. W 
przypadku zabudowy wielorodzinnej odpady wielkogabarytowe należy zbierać na 
terenie nieruchomości w miejscu służącym do zbierania odpadów komunalnych. 
Odpady te winny być zgromadzone w miejscu ich odbioru nie wcześniej niż 24 
godziny przed wyznaczonym terminem ich odbioru. 

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 przekazywane we własnym zakresie do 
punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  

10. Zużyte opony należy przekazywać do punktów selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych na nieruchomości pod adresem: Milejów-Osada ul. Wesoła 18 . 

11. Właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, na terenie których                 
w wyniku pielęgnacji zieleni powstają odpady zielone, mogą je kompostować we 
własnym zakresie i na własne potrzeby, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla 
otoczenia i negatywnego oddziaływania na środowisko.                  

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 utrzymywania 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 płynne, powstające na terenie nieruchomości, winny być odprowadzane do sieci 
kanalizacyjnej, przydomowych oczyszczalni, bądź do szczelnych zbiorników 
bezodpływowych, które odpowiadają szczegółowym wymaganiom 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. 

 

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, numerem telefonu operatora oraz rodzajem 
odpadów, jakie mają być do niego zbierane ponadto powinny mieć odpowiednią 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; 

6) kolor brązowy – przeznaczenie do zbierania bioodpadów tj. odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych. 

 

5. Liczba pojemników i worków powinna gwarantować ciągłość zbierania odpadów 
powstających na terenie 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,  

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;  

 

2. Wyposażenie właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Milejów w kosze śmietnikowe, 
worki, pojemniki i kontenery określone w ust. 1, w zakresie niezbędnym do prowadzenia 
prawidłowej gospodarki odpadami, zapewni podmiot wyłoniony w przetargu na odbiór 
odpadów komunalnych. 

 

§ 7. 

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

4) 30 litrów na każde 10 m2 powierzchni użytkowej, dla lokali handlowych, jednak  co 
najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 litrów na lokal; 

5) 10 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne dla lokali gastronomicznych, jednak                   
co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 litrów; dotyczy to także miejsc                 
w ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu; 

6) 110 litrów na każdych 10 pracowników, dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i 
produkcyjnych oraz innych nieruchomości o podobnej funkcji; 

7) 20 litrów na jedno łóżko, dla szpitali, domów opieki, hoteli, pensjonatów oraz innych 
nieruchomości o podobnej funkcji, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 
1100 litrów; 

8) 60 litrów na każdą działkę dla ogródków działkowych, w okresie od 1 kwietnia do 31 
października każdego roku i 5 litrów poza tym okresem; 

9) 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. Podobnie przepustowość przydomowej 



oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do ilości mieszkańców              w sposób 
zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego w przepisach odrębnych. 

§ 9. 

Zasady rozmieszczania i utrzymania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów  
i gromadzenia nieczystości płynnych, przez właścicieli nieruchomości:  

1) Podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy 
uwzględniać przepisy  § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). 

2) W przypadku, gdy niemożliwe jest ustawienie pojemników na własnej nieruchomości 
dopuszcza się ich ustawienie na innej nieruchomości, położonej  w sąsiedztwie, 
wyłącznie za zgodą jej właściciela. 

3) Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi 
odpadami należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników 
podmiotu odbierającego odpady komunalne bez konieczności otwierania wejścia na 
teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu 
odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik  
lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości; Dopuszcza się także wjazd na 
teren nieruchomości pojazdów podmiotu odbierającego odpady komunalne          w 
celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach. 

4) Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia 
przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich 
pojazdu asenizacyjnego podmiotu odbierającego odpady w celu ich opróżnienia. 

5) 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. 

6) Miejsca przeznaczone pod pojemniki na odpady komunalne powinny być utrzymane 
we właściwym stanie porządkowym, sanitarnym i techniczny; Zapewnienie czystości, 
odśnieżania i deratyzacji tych miejsc jest obowiązkiem użytkownika tych miejsc. 

§ 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 przeznaczonych, 

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 drobnoustroje, owady oraz nieprzyjemne zapachy poprzez umożliwienie 
przeprowadzenia w/w czynności przedsiębiorcy odbierającemu odpady , 

4) stosowanie ilości i pojemności pojemników proporcjonalnie do potrzeb w celu  
niedopuszczania do przepełnienia i przeciążania pojemników, 

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

 

§ 11. 

Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i właściwej 
eksploatacji urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników bezodpływowych: 

1) zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, 
gorącego popiołu, żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, 
przeterminowanych leków,  zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, 
lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów             z działalności 
gospodarczej; 

2) zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady jakichkolwiek odpadów; 
3) do pojemników na papier i tekturę zabrania się wrzucać: opakowania                     z 

zawartością, np. żywnością, wapnem, cementem, kalkę techniczną, prospekty, 
foliowane i lakierowane katalogi; 

4) do pojemników na szkło zabrania się wrzucać: ceramikę (porcelana, naczynia typu 
arco, talerze, doniczki), lustra, szklane opakowania farmaceutyczne                        i 
chemiczne z pozostałościami zawartości, szkło budowlane (szyby okienne, szkło 
zbrojone), szyby samochodowe; 

5) do pojemników na tworzywa sztuczne zabrania się wrzucać: tworzywa sztuczne 
pochodzenia medycznego, mokre folie, opakowania i butelki po olejach                            
i smarach, puszki i pojemniki po farbach i lakierach, opakowania po środkach 
chwastobójczych i owadobójczych; 

6) zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków                  
z obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe. 

 

 Rozdział 4 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 
z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

 

§ 12. 

 

1. Ustala się częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 
nieruchomości z godnie z poniższą tabelą: 
 



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  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  

co najmniej 2 raz w 
miesiącu 

 

co najmniej 4 raz 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 

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

odpady zielone, 
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  według zapotrzebowania poprzez samodzielne dostarczenie do punktów  
selektywnej zbiórki odpadów   

2. Wójt Gminy Milejów podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy 
Milejów oraz poprzez ogłoszenia na tablicy ogłoszeń: 
-  terminy odbioru poszczególnych frakcji odpadów komunalnych; 



- dane teleadresowe podmiotu odbierającego odpady komunalne, któremu właściciel 
nieruchomości zgłasza zamiar skorzystania z odbioru odpadów takich jak: odpady 
zielone, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe; 

- lokalizację punktów selektywnej zbiórki odpadów oraz wykaz odbieranych                   
w nich frakcji odpadów. 

§ 13. 

1. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe  są zobowiązani 
opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia. 
Pojemność zbiorników powinna wystarczyć na opróżnianie ich nie częściej niż raz w 
tygodniu. 

2. Wywóz odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych winien odbywać się 
specjalnie do tego przeznaczonymi pojazdami, które odpowiadają szczegółowym 
wymaganiom wynikającym z odrębnych przepisów. 

3. Nieczystości ciekłe winny być wywożone przez przedsiębiorców posiadających 
zezwolenia Wójta Gminy Milejów na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych. 

Rozdział 5 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

 

§ 14. 

 

1.Odpady pochodzące z selektywnej zbiórki na terenie Gminy Milejów należy przekazywać 
do instalacji bądź miejsc spełniających wymagania art. 9 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243               z późn. zm.); 

2. Odpady wielkogabarytowe należy przekazywać do instalacji bądź miejsc spełniających 
wymagania art. 9 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.                         o odpadach 
(Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.); 

3. Odpady budowlane należy przekazywać do instalacji bądź miejsc zgodnie                               
z dyspozycją art. 9 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.                    
z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.); 

4. Odpady roślinne należy przekazywać do instalacji bądź miejsc spełniających wymagania 
art. 9 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.                 z 2010 r. 
Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.);. 

5. Nieczystości ciekłe odbierane ze zbiorników bezodpływowych oraz z przenośnych kabin 
WC należy odtransportować do stacji zlewnej wykazanej przewoźnikowi                           w 
zezwoleniu.  



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. 

§ 15. 

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, ponoszą też 
pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt. 

§ 16. 

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;  

3) systematyczne szczepienie przeciwko wściekliźnie zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy              
z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 
zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625), która nakłada obowiązek szczepienia psów w 
wieku powyżej trzech miesięcy i okazywanie na żądanie władz sanitarnych, 
weterynaryjnych, policyjnych zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu; 

4) uzyskanie zezwolenia Wójta na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną 
zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji                    
z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne 
(Dz. U. Nr 77, poz. 687). 

 

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 przeznaczonych 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; 

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 wykluczający 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 ulegających szybkiemu 
rozkładowi torbach , mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania 
odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych , korzystających z psów 
przewodników.    

. 

§ 17. 

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) dbać o stan zdrowia zwierząt i zapewnić im odpowiednią opiekę weterynaryjną, 
zapobiegając w ten sposób rozprzestrzenianiu się chorób; 

3) 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 rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach 

lub w poszczególnych nieruchomościach. 

§ 18. 

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 2003 r. Nr 
207, poz. 2016 z późn. zm.); 

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

3) przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych; 

4) gromadzenia obornika i płynnych odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstwa 
rolnego w miejscach spełniających wymogi przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o 
nawozach i nawożeniu (Dz.U. Nr 14, poz. 1033 z późn. zm.), czyli na podłożu 



utwardzonym i uszczelnionym odpowiednimi płytami i w zbiornikach na odchody o 
pojemności umożliwiającej przechowywanie ich przez wymagany przepisami okres; 

5) gromadzenia i usuwania nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką, w sposób 
przewidziany dla ścieków tj.: gromadzenia ich na nieprzepuszczalnym podłożu                     
w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, usuwania powstających odpadów                  
i nieczystości, nie dopuszczaniu do zanieczyszczenia terenu oraz środowiska; 

6) stosowania nawozów naturalnych zgodnie z ustawą o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 
2000 r. Nr 89 poz. 991); 

7) przykrywania lub wymieszania z glebą nawozu naturalnego niezwłocznie po jego 
zastosowaniu; 

8) przepędzania zwierząt drogami publicznymi pod dozorem w sposób nie zakłócający 
ruchu drogowego; 

9) 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. 

§ 19. 

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 

§ 20. 

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są, w razie potrzeby, do przeprowadzenia 
deratyzacji w obrębie nieruchomości. 

2. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt 
Gminy Milejów, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi 
obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz określi, poprzez zarządzenie, termin jej 
przeprowadzenia. 

Rozdział 9 

Postanowienia końcowe 

 



§ 21. 

1. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, sprawuje Wójt 
Gminy Milejów. 

2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek udostępnić nieruchomość do przeprowadzenia 
kontroli i realizacji obowiązków określonych w niniejszej uchwale. 

3. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie podlega karze grzywny. 
Postępowanie w tej sprawie toczy się według przepisów Kodeksu postępowania                        
w sprawach o wykroczenia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 


