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UCHWAŁA NR XL/191/2020
RADY MIEJSKIEJ W MILICZU
z dnia 26 listopada 2020 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Milicz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 4. ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1439), po zaciągnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Miliczu uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Milicz, stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały, który określa zasady utrzymania czystości i porządku obowiązujące na terenie gminy
Milicz.
§ 2. Traci moc uchwała nr XXVI/153/2016 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Milicz (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2016 r., poz. 1821
ze zm.).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Milicz.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego z mocą obowiązywania od 1 stycznie 2021 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Miliczu:
Edmund Bienkiewicz
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Załącznik do uchwały Nr XL/191/2020
Rady Miejskiej w Miliczu
z dnia 26 listopada 2020 r.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Milicz,
dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym
powstających w gospodarstwach domowych, obejmujących co najmniej:

- papier,
- szkło,
- tworzywa sztuczne,
- metale,
- opakowania wielomateriałowe,
- bioodpady, w tym odpady zielone takie jak: gałęzie drzew i krzewów, skoszona trawa, opadłe liście,
resztki roślinne pochodzące z ogrodów,

- przeterminowane leki,
- chemikalia,
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- odpady budowlane i rozbiórkowe,
- zużyte opony,
- tekstylia i odzież,
- odpady niebezpieczne,
- odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji
we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego,
c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na
drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania pojemników
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych
źródłach,
b) liczby osób korzystających z tych pojemników,
c) rodzaju nieruchomości, wymienionych w § 8 ust. 1;
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

–3–

Poz. 6604

4) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów;
5) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem
lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
7) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także
zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;
8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
2. Zasady postępowania z odpadami komunalnymi określone w Regulaminie nie mają zastosowania
do postępowania z odpadami wytworzonymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej, w tym
w gospodarstwach rolnych, które jest uregulowane odrębnymi przepisami.
§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) ustawie – należy rozumieć ustawę z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach;
2) zabudowie jednorodzinnej – należy przez to rozumieć nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi w rozumieniu przepisów art 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.);
3) zabudowie wielolokalowej – należy przez to rozumieć zabudowę budynkami innymi niż wskazane wyżej
budynki mieszkalne jednorodzinne, w których ustanowiono odrębną własność lokali, a obowiązki właściciela
nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię
mieszkaniową;
4) zabudowie mieszanej – należy przez to rozumieć nieruchomość, która w części wykorzystywana jest do
celów mieszkalnych, a w części do innych celów użytkowych, na której terenie powstają odpady komunalne;
5) właścicielach nieruchomości – w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach;
6) domkach letniskowych lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe – nieruchomościach wykorzystywanych jedynie przez część roku do celów rekreacyjnowypoczynkowych;
7) miejscu publicznym – należy przez to rozumieć między innymi drogi publiczne wraz z chodnikami i pasami
zieleni oraz drogi wodne, parkingi, obiekty i urządzenia transportu publicznego, łączności publicznej
i sygnalizacji, zabytki, obiekty urzędów organów władzy, administracji, sądów i prokuratur, szkół
publicznych, obiekty publicznej ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej, placówek
opiekuńczo-wychowawczych, obiekty sportowe i place zabaw, cmentarze, miejsca pamięci narodowej,
publiczne parki i inne tereny zielone;
8) odpadach komunalnych – w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U.
z 2020 r., poz. 797 ze zm.);
9) bioodpadach – w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach);
10) odpadach niebezpiecznych – w rozumieniu art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach),
11) odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych
wymienionych w Krajowym Programie Gospodarki Odpadami, charakteryzujący się tym, że jego składniki,
ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych
do zbierania odpadów komunalnych;
12) odpady budowlane – rozumie się przez to frakcję odpadów komunalnych pochodzących z remontów, budów
i rozbiórek;
13) nieczystościach ciekłych – należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach
bezodpływowych;
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14) zbiornikach bezodpływowych – należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone
do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania;
15) podmiocie uprawnionym – należy przez to rozumieć podmiot realizujący zadania w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych prowadzący działalność w zakresie
wymienionym w art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
na którą konieczne jest uzyskanie zezwolenia;
16) Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) – należy przez to rozumieć
wyznaczone miejsca na terenie gminy, gdzie należy przekazywać wyznaczone grupy odpadów wskazane
w niniejszym regulaminie – zgodnie z treścią art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach;
17) zwierzętach domowych – zwierzęta w rozumieniu art. 4 pkt 17 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 638);
18) zwierzętach gospodarskich – w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji
hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2132).
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 3. 1. Każda nieruchomość, na której wytwarzane są odpady komunalne, jest miejscem selektywnego
zbierania odpadów w zakresie określonym w niniejszym regulaminie.
2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych, zgodnie z zapisami
złożonej deklaracji, poprzez wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów
komunalnych i utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, a w
razie uszkodzenia remontu lub wymiany. Minimalna pojemność pojemników musi zachować zgodność
z minimalnymi normami wytwarzania odpadów określonymi w niniejszym Regulaminie. Na pojemnikach
winien widnieć adres nieruchomości zamieszkałej, z której odbierane są odpady komunalne.
3. System selektywnego odbierania odpadów komunalnych obejmuje w szczególności:
1) szkło;
2) papier;
3) tworzywa sztuczne,
4) metale,
5) opakowania wielomateriałowe;
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
7) odpady wielkogabarytowe,
8) zużyte opony;
9) powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki,
10) powstające w gospodarstwach domowych chemikalia,
11) powstające w gospodarstwach domowych zużyte baterie i akumulatory;
12) bioodpady, w tym odpady zielone takie jak: gałęzie drzew i krzewów, skoszona trawa, opadłe liście, resztki
roślinne pochodzące z ogrodów;
13) odpady budowlane i rozbiórkowe;
14) tekstylia i odzież;
15) odpady niebezpieczne;
16) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji
we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
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4. Odpady, o których mowa w ust. 3 przekazane są podmiotowi obsługującemu w tym zakresie Gminę Milicz
lub do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów. Dodatkowo odpady takie jak przeterminowane leki, zużyte
baterie i akumulatory przekazywane są również do wyznaczonych punktów i miejsc. Opady zmieszane
przekazywane są podmiotowi obsługującemu w tym zakresie Gminę.
5. Na terenie Gminy Milicz zabrania się:
1) spalania odpadów na terenie otwartym i w pojemnikach przeznaczonych do ich gromadzenia, z wyjątkiem
spalania pozostałości roślinnych, jeżeli spalanie to nie narusza odrębnych przepisów;
2) wrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, obiektów handlowych,
gastronomicznych, usługowych i innych nieruchomości, w których powstają odpady, do koszy ulicznych;
3) wrzucania do pojemników na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, gruzu budowlanego,
kamieni, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych;
4) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów i nieczystości ciekłych;
5) zgarniania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń na drogę publiczną;
6) łączenia gromadzenia nieczystości ciekłych z gnojówką i gnojowicą.
6. Właściciele nieruchomości w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej mogą kompostować bioodpady
stanowiące odpady komunalne w przydomowych kompostownikach. Proces kompostowania może być
prowadzony w pryzmie kompostowej lub w pojemniku. W przypadku posiadania przez właściciela
nieruchomości kompostownika oraz gromadzenia w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne,
właściciel jest zwolniony z obowiązku wyposażenia nieruchomości w worki do ich zbierania – zachowując
do tego prawo. Właściciele nieruchomości nie korzystający z kompostownika przekazują wszystkie swoje
bioodpady podmiotowi uprawnionemu do odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy.
7. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, które nie są objęte opłatą za gospodarowanie odpadami
komunalnymi zobowiązani są do zawarcia indywidualnej umowy z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru
działalności regulowanej, której przedmiotem będzie odbiór odpadów komunalnych. Wykaz przedsiębiorców,
o których mowa wyżej udostępnia się na stronie internetowej Gminy Milicz.
§ 4. Właściciele nieruchomości, realizują obowiązek uprzątania błota, śniegu, lodu oraz innych
zanieczyszczeń z części nieruchomości służącej do użytku publicznego w następujący sposób:
1) uprzątnięcie śniegu i lodu powinno odbywać się niezwłocznie, w czasie nie dłuższym niż 12 godzin
od wystąpienia zjawiska, natomiast innych zanieczyszczeń – w miarę potrzeb;
2) lód i śnieg niemożliwy do usunięcia i zalegający na nieruchomościach służących do użytku publicznego
właściciele nieruchomości mają obowiązek niezwłocznie posypać piaskiem lub innym przeznaczonym
do tego celu środkiem likwidującym śliskość.
§ 5. 1. Dopuszcza się mycie pojazdów poza myjniami prowadzonymi przez podmioty gospodarcze, tylko
w granicach własnych nieruchomości przy spełnieniu poniższych warunków:
1) powstające ścieki odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej;
2) powstające ścieki będą gromadzone w sposób:
a) umożliwiający ich usunięcie,
b) nieuciążliwy dla innych osób korzystających z danej nieruchomości lub sąsiednich nieruchomości,
3) Ścieki powstające podczas mycia pojazdów nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników
wodnych lub do ziemi,
4) Zakazuje się mycia pojazdów w miejscach publicznych.
§ 6. 1. Dopuszcza się naprawy pojazdów poza warsztatami naprawczymi prowadzonymi przez podmioty
gospodarcze, tylko w granicach własnych nieruchomości i pod warunkiem, że:
1) nie spowoduje to zanieczyszczenia wód lub gleby;
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2) powstałe podczas naprawy pojazdów odpady, w szczególności zużyte oleje i zużyte akumulatory będą
gromadzone w pojemnikach do tego przeznaczonych i przekazywane przedsiębiorcy posiadającemu
zezwolenie na gospodarowanie tego rodzaju odpadami.
2. Zakazuje się prowadzenia napraw pojazdów poza warsztatami naprawczymi, jeśli jest to związane
z powodowaniem uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz negatywnym oddziaływaniem na
środowisko, w tym nadmierną emisją hałasu lub spalin.
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
§ 7. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz w miejscach publicznych:
1) pojemniki na odpady o pojemności 110 l;
2) pojemniki na odpady o pojemności 120 l;
3) pojemniki na odpady o pojemności 240 l;
4) pojemniki na odpady o pojemności 1100 l;
5) kontenery KP 7 o pojemności 7 m3;
6) pojemniki oznaczone odpowiednimi kolorami wskazanymi w ust. 2 w stosunku do każdego rodzaju odpadu
selektywnie zbieranego o pojemności od 120 l do 3 m3;
7) kosze uliczne o pojemności od 30 do 70 l;
8) worki z folii LDPE o pojemności od 60 do 120 l oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego
rodzaju odpadu zbieranego selektywnie z przeznaczeniem na:
a) papier,
b) tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe,
c) szkło,
d) bioodpady.
2. Ustala się następujące oznaczenia kolorystyczne dla pojemników, w których gromadzone są odpowiednio
segregowane odpady komunalne:
1) niebieski – papier;
2) żółty – tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe;
3) zielony – szkło;
4) brązowy – bioodpady.
3. Ustala się rodzaj worka, przeznaczonego do zbierania odpadów komunalnych z nieruchomości
niezamieszkałych o pojemności 120 l na każdą frakcję odpadów segregowanych z odpowiednim oznaczeniem
kolorystycznym, zgodnie z ust. 2.
4. Właściciel nieruchomości zapewnia wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów
komunalnych zmieszanych o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odpowiadające obowiązującej normie
PN-EN 840, w ilości oraz pojemności zapewniającej ich nieprzepełnienie przy uwzględnieniu częstotliwości
odbierania odpadów.
§ 8. 1. Ilość, wielkość i rodzaj pojemników stanowiących wyposażenie nieruchomości musi być adekwatna
tzn. umożliwiająca bieżące, niezakłócone i zupełne gromadzenie odpadów odpowiednio do następujących
średnich miesięcznych norm wytwarzania odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości
niezamieszkałych:
1) dla szkół wszelkiego typu i przedszkoli – 3 l na każdego ucznia i 10 l na każdego pracownika;
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2) dla lokali handlowych – 6 l na jednego pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na lokal;
3) dla lokali gastronomicznych – 30 l na jedno miejsce konsumpcyjne (dotyczy także miejsc w tzw. ogródkach
zlokalizowanych na zewnątrz lokalu) oraz 10 l na każdego pracownika;
4) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej jeden pojemnik 120 l;
5) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych – w odniesieniu do pomieszczeń biurowych
i socjalnych – 10 l na jednego pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na zakład;
6) dla szpitali, domów opieki, internatów, hoteli, pensjonatów itp. – 40 l na jedno łóżko oraz 10 l na każdego
pracownika;
7) dla całego terenu ogródków działkowych 1100 l w okresie od 1 marca do 31 października i 240 l poza tym
okresem;
8) dla domków letniskowych – 120 l dla każdego domku z osobna lub każdego segmentu w zabudowie
szeregowej;
9) dla placów zabaw i obiektów sportowych, z wyłączeniem obiektów pozostających w dyspozycji szkół – 5 l
na każdą osobę korzystającą z obiektu i 12 l na każdego pracownika;
10) dla pozostałych, nie wymienionych wcześniej podmiotów minimalne miesięczne normy wytwarzania
odpadów należy ustalać według najbliższego, podobnego charakteru prowadzonej działalności;
2. Miejsca gromadzenia odpadów muszą stale być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym
i porządkowym. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której odpady komunalne leżą luzem na powierzchni ziemi
w pobliżu urządzeń do ich gromadzenia.
§ 9. 1. Pojemniki należy ustawiać:
1) na terenie nieruchomości w miejscach łatwo dostępnych dla ich użytkowników i pracowników podmiotu
uprawnionego do odbioru, nie powodując równocześnie uciążliwości dla osób trzecich;
2) kosze uliczne należy ustawiać w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego, przy przystankach
komunikacyjnych, na terenach zielonych oraz na terenach nieruchomości, na których znajdują się obiekty
służące do użytku publicznego.
2. Ustala się zasady postępowania z odpadami selektywnie zbieranymi, wrzucanymi do pojemników
i worków, przeznaczonych do ich zbierania:
1) opakowania przeznaczone do selektywnej zbiórki powinny być puste,
2) opakowania po żywności należy przed wrzuceniem do pojemnika opróżnić z resztek żywności,
3) odpady opakowaniowe, jeżeli rodzaj materiału na to pozwala należy przez wrzuceniem do pojemnika
zgnieść, w celu zmniejszenia ich objętości,
4) z odpadów opakowaniowych posiadających zakrętki należy je odkręcić, można je ponownie zakręcić
po zgnieceniu, tak, aby opakowania zachowały zmniejszoną objętość.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
§ 10. Pozbywanie się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych powinno odbywać się z częstotliwością
zapobiegającą przepełnieniu pojemników, rozkładowi odpadów i w terminach uwzględniających aktualną
sytuację, w szczególności warunki atmosferyczne i przewidywaną chwilową wielkość produkcji odpadów.
§ 11. 1. Z zastrzeżeniem określonym w § 12 ustala się następującą minimalną częstotliwość pozbywania się
przez właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych:
1) zmieszane odpady komunalne:
a) – nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz nie rzadziej
niż 1 raz na tydzień z budynków wielolokalowych – przez cały rok;
b) z nieruchomości niezamieszkałych – 1 raz na miesiąc.
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2) bioodpady – w okresie od kwietnia do września nie rzadziej niż 1 raz na tydzień z budynków
wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
3) bioodpady – w okresie od października do marca – nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu z budynków
wielolokalowych oraz nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu z budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
4) selektywnie zbierane odpady komunalne o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 1-5 – nie rzadziej niż 1 raz
w miesiącu;
5) nieczystości ciekłe – dostosowana do potrzeb wynikających ze zużycia wody i pojemności zbiornika tak, aby
nie dopuścić do ich przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię terenu, jednak nie rzadziej niż raz na trzy
miesiące;
6) osady ściekowe – zgodnie z instrukcją eksploatacji urządzenia.
2. Ustala się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, o których mowa § 3 ust. 3
pkt 6-7 nie rzadziej niż 1 raz w roku.
3. Pozbywanie się zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
oraz niezamieszkałych następuje poprzez przekazanie odpadów podmiotowi odbierającemu odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości, na aktualnych zasadach i warunkach ustalonych w Gminie Milicz.
4. Pozbywanie się selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz
niezamieszkałych następuje poprzez:
1) przekazanie odpadów podmiotowi odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
na aktualnych zasadach i warunkach ustalonych w Gminie Milicz w drodze odrębnych uchwał podjętych
na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1439);
2) dostarczanie ich przez właściciela nieruchomości do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych;
3) dostarczenie ich przez właściciela nieruchomości do pojemników, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 – 5 oraz
pkt 8.
5. Pozbywanie się nieczystości ciekłych z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych następuje
poprzez przekazanie ich przez właściciela nieruchomości podmiotowi uprawnionemu.
6. Pozbywanie się odpadów wielkogabarytowych następuje poprzez przekazanie ich do PSZOK lub
umieszczanie ich w wyznaczonych dniach, w wyznaczonym miejscu, z którego zostaną odebrane przez podmiot
uprawniony obsługujący gminę.
7. Pozbywanie się odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz powstających w gospodarstwach
domowych odpadów w postaci przeterminowanych leków i chemikaliów a także zużytych baterii
i akumulatorów następuje poprzez:
1) dostarczenie ich przez właściciela nieruchomości do podmiotów zobowiązanych do ich zbierania;
2) dostarczenie ich przez właściciela nieruchomości do wyznaczonych miejsc, w których odbywają się
publiczne zbiórki odpadów,
3) dostarczenie ich przez właściciela nieruchomości do PSZOK.
8. Pozbywanie się tekstyliów i odzieży następuje poprzez dostarczenie ich przez właściciela nieruchomości
do PSZOK.
9. Pozbywanie się bioodpadów następuje w sposób określony w § 14 ust. 1.
§ 12. 1. W miejscach publicznych odpady komunalne gromadzone są w pojemnikach ustawionych
w miejscach i ilości pozwalającej na swobodne z nich korzystanie. Częstotliwość minimalną opróżniania tych
pojemników przez właściciela lub zarządcę nieruchomości ustala się na poziomie 1 raz na miesiąc kalendarzowy
lub częściej, nie dopuszczając do ich przepełnienia.
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2. Właściciele lub zarządcy obiektów gastronomicznych oraz obiektów handlowych obowiązani są do
ustawienia dla klientów tych obiektów pojemników na odpady, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1-5
i zapewnienia ich opróżniania. Częstotliwość minimalną opróżniania tych pojemników ustala się na poziomie
2 razy w miesiącu.
§ 13. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości zwłok padłych
zwierząt domowych i gospodarskich w sposób obejmujący przekazanie zwłok zwierzęcia przedsiębiorcy
prowadzącemu działalność gospodarczą w zakresie odbioru odpadów i posiadającemu zezwolenie na transport
tego typu odpadów albo zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni
zwłok zwierzęcych i ich części, na podstawie indywidualnej umowy zawartej pomiędzy właścicielem
nieruchomościami, a takim przedsiębiorcą.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 14. 1. Zaleca się następujący sposób postępowania z bioodpadami:
1) właściciele nieruchomości zagospodarowują tego rodzaju odpady poprzez:
a) prowadzenie przydomowych kompostowników,
b) przekazywanie bioodpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
c) zbieranie ich w odpowiednich pojemnikach i przekazywanie podmiotowi odbierającemu odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości;
2) lokalizacja kompostownika powinna znajdować się na terenie nieruchomości, należącej do wytwórcy
odpadów, które będą składane w zależności od konstrukcji na lub w tym kompostowniku;
3) miejsce lokalizacji i sposób korzystania z kompostownika nie może powodować uciążliwości dla właścicieli
nieruchomości sąsiednich i nie może naruszać przepisów odrębnych.
2. Szkołom i placówkom oświatowym działającym na terenie gminy zaleca się prowadzić zajęcia z zakresu
edukacji ekologicznej, w szczególności obejmujące tematykę właściwego postępowania z odpadami
komunalnymi.
3. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oddaje odpady do uprawnionych
instalacji komunalnych.
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.
§ 15. 1. Osobom utrzymującym zwierzęta domowe nakazuje się:
1) zachowanie środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt domowych;
2) dołożenia starań, aby zwierzęta domowe nie stwarzały uciążliwości takich jak hałas, odór, zanieczyszczenia
dla innych osób zamieszkujących na terenie tej samej nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich;
3) sprawowanie nad zwierzętami domowymi właściwej opieki;
4) zabezpieczenia nieruchomości, na której przebywa zwierzę domowe w sposób uniemożliwiający
samodzielne wydostanie się zwierzęcia poza jej obszar, z wyłączeniem gołębi i kotów;
5) natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń, w szczególności odchodów, pozostawionych przez zwierzęta
domowe w miejscach publicznych, poprzez umieszczenie ich w odpowiednich opakowaniach oraz pozbycie
się w sposób przewidziany dla odpadów komunalnych.
2. Obowiązki, o których mowa w ust. 1 pkt 5 nie dotyczą osób niewidomych, korzystających z psów
przewodników.
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Rozdział 7.
Wymagania w zakresie utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej
§ 16. 1. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej,
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Niezależnie od charakteru terenu dopuszcza się utrzymywanie drobnego inwentarza, pod warunkiem
spełniania następujących wymogów:
1) zgodnego z przepisami postępowania z odpadami wytwarzanymi podczas utrzymywania zwierząt w sposób
zapewniający utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości;
2) zapewnienie braku uciążliwości (hałas, odór, zanieczyszczenia) dla wszystkich właścicieli nieruchomości
oraz właścicieli sąsiednich nieruchomości zamieszkałych;
3) zabezpieczenia przed opuszczeniem nieruchomości zwierząt gospodarskich utrzymywanych na terenie
nieruchomości;
4) nie zanieczyszczania posesji domów mieszkalnych, ulic i innych miejsc publicznych odchodami zwierząt,
przeznaczoną dla zwierząt karmą lub ściółką lub innymi nieczystościami.
§ 17. Właścicielowi lub korzystającemu ze zwierząt gospodarskich wykorzystywanych do wykonywania
usług przewozowych i rekreacyjnych nakazuje się usuwanie nieczystości, w szczególności odchodów,
pozostawianych przez te zwierzęta na terenach publicznych.
Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 18. 1. Ustala się, że następujące tereny w gminie są obszarami obowiązkowej deratyzacji:
1) zabudowy wielolokalowej,
2) lokale gastronomiczne,
3) obiekty żywienia zbiorowego,
4) obiekty handlowe branży spożywczej,
5) magazyny żywności i płodów rolnych,
6) gospodarstwa rolne i hodowlane,
7) tereny wyłączone z produkcji rolniczej, na których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie,
8) zakłady przetwórstwa żywności,
9) szpitale,
10) szkoły wszelkiego typu i szczebla oraz żłobki i przedszkola,
11) budynki, w których prowadzi się działalność z zakresu usług noclegowych,
12) wolno stojące komórki i pomieszczenia gospodarcze przynależne do zabudowy jednorodzinnej
i wielolokalowej,
13) obiekty, w których prowadzona jest działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów.
2. Na obszarach określonych w ust. 1 nakazuje się właścicielom lub zarządcom nieruchomości
przeprowadzenie deratyzacji co najmniej dwukrotnie w ciągu roku w okresach: kwiecień-maj i październiklistopad.

