
UCHWAŁA NR XXVI/162/2012
RADY GMINY MICHAŁÓW

z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 391 
z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Busku-Zdroju, Rada 
Gminy Michałów uchwala, co następuje: 

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałów. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXV/206/2006 Rady Gminy Michałów z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Michałów 

Zygmunt Mika
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ROZDZIAŁ I  

Postanowienia ogólne  

 

§ 1  

Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Michałów,  

w szczególności 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 przeterminowanych leków 

i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych 

i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych, 

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 przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania 

tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i 

technicznym. 

3. Częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 

z terenu nieruchomości oraz z 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 lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem 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. Wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.  

§ 2  

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:  

1. ustawie – należy przez to rozumieć  ustawę  z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (tekst jedn.  Dz. U. z 2012 r , poz. 391), 

2. pojemnikach – należy przez to rozumieć kontenery, kosze, worki, kosze uliczne służące do 

gromadzenia odpadów, 
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3. nieruchomości – należy przez to rozumieć zarówno nieruchomości zamieszkałe jak 

i  niezamieszkałe, 

3. nieruchomości zamieszkałe – należy przez to rozumieć  nieruchomości przeznaczone  do 

trwałego przebywania  osób w celu  zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, 

4. nieruchomości niezamieszkałe- należy przez to rozumieć obiekty i tereny przeznaczone pod 

działalność gospodarczą, działalność handlową i usługową, 

5. właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników 

wieczystych, oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości 

w zarządzie  lub  użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami mającymi 

obowiązek realizować obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku, 

4. zabudowie zagrodowej — to zgodnie z zapisami § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) – budynki 

mieszkalne, gospodarcze i inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub 

ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych, w tym w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy 

Państwowe;  

5. nieruchomość użyteczności publicznej – to teren lub budynek przeznaczony dla administracji 

publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, 

nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, 

usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub 

wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do 

wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek 

biurowy i socjalny;  

6. Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2014 (dalej: KPGO 2014 ) – należy rozumieć przez to 

dokument przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą nr 217 z dnia 24 grudnia 2010r. (M. P. Nr 101, 

poz. 1183);  

7. Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami  (dalej WPGO) -należy przez to rozumieć 

Wojewódzki Plan Gospodarowania Odpadami wprowadzony uchwałą nr XXI/360/12 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki odpadami dla 

województwa świętokrzyskiego” 2012-2018 i następujące w nim zmiany, 

8. gospodarowaniu odpadami – należy przez to rozumieć  zbieranie, odbieranie oraz odzyskiwanie 

i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, 

9. punkcie selektywnego zbierania odpadów – należy przez to rozumieć wyznaczone i urządzone 

miejsca na terenie gminy, w których są  odbierane odpady według poszczególnych frakcji, z tym że 

punkty takie mogą być stacjonarne i mobilne, punktem mobilnym jest także samochód, odbierający 

wyselekcjonowane odpady sprzed domów;  
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10. odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach 

domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych 

wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów 

powstających w gospodarstwach domowych; zgodnie z zapisem art. 3, ust. 3 pkt 4 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243);  

11. odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów 

komunalnych wymienionych w KPGO, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na 

swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach stanowiących  

wyposażenie  nieruchomości np. wózki dziecięce,  rowery, meble; do odpadów 

wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów z budów i remontów, 

12. odpadach ulegających biodegradacji – należy przez to rozumieć odpady organiczne  powstające 

w czasie przygotowywania posiłków, odpady kuchenne, odpady zielone, papier 

i makulaturę nie opakowaniowe, opakowania z papieru i tektury, tekstylia oraz części 

z drewna, odpadów wielkogabarytowych i budowlanych, wymienione w KPGO pośród 18 

strumieni składających się na odpady komunalne; zgodnie z treścią art.3 ust.3 pkt. 7 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243);  

13. odpadach zielonych – należy przez to rozumieć frakcję odpadów roślinnych ulegających 

biodegradacji, powstających m. in. w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów, parków i terenów 

zielonych; zgodnie z treścią art. 3 ust. 3 pkt. 8b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r . o odpadach (Dz. 

U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243);  

14. odpadach budowlano-remontowych i rozbiórkowych – rozumie się przez to frakcję odpadów 

pochodzących z remontów, budów i rozbiórek, na które nie trzeba uzyskać pozwoleń na budowę 

lub których nie trzeba zgłaszać do administracji budowlano - architektonicznej;  

15. odpadach niebezpiecznych – należy przez to rozumieć zgodnie z treścią art. 3 ust. 2 ustawy z 

dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243) 

w odniesieniu do frakcji składających się na odpady komunalne, a więc np.: baterie, akumulatory, 

świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów 

mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po środkach ochrony roślin nawozach, 

opakowania po aerozolach, zużyte opatrunki pochodzące z domu;  

16. harmonogramie – należy przez to rozumieć plan odbioru odpadów komunalnych na terenie 

Gminy Michałów, dotyczący  częstotliwości odbioru odpadów zależnej od rodzaju, miejsca ich 

wytworzenia oraz wytwórcy, sporządzany i ogłaszany przez gminę, uwzględniający zapisy 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałów; 

17. zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć zgodnie z treścią art. 4 ust. 17 ustawy o 

ochronie zwierząt co odpowiada treści Europejskiej Konwencji Ochrony Zwierząt Towarzyszących 

mówiącej, że jest to każde zwierzę utrzymywane lub przeznaczone do utrzymywania przez 
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człowieka, w szczególności w jego otoczeniu domowym, dla osobistej przyjemności i dla 

towarzystwa;   

18. zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta utrzymywane w celach 

hodowlanych i produkcyjnych, w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt 

gospodarskich, zgodnie z treścią art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 

o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 133, poz. 321 

z późn. zm.);                                               

19. regulaminie – rozumie się przez to niniejszy „Regulamin utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy Michałów”;                                                                                                                     

 

 ROZDZIAŁ II  

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości  

 

§ 3  

Odpady komunalne powstałe na terenie nieruchomości  zbierane są selektywnie i odbierane są 

w sposób gwarantujący  ich niezmieszanie z innymi rodzajami zbieranych odpadów. 

                                          

§ 4 

W drodze selektywnej zbiórki  wydzieleniu z wytworzonych na terenie nieruchomości odpadów 

komunalnych podlegają: 

1) odpady surowcowe: 

 - papier i tektura (w tym opakowania, gazety), 

 - szkło bezbarwne i kolorowe, 

 - tworzywa sztuczne, 

 - metal, 

 - opakowania wielomateriałowe, 

2) odpady ulegające biodegradacji, 

3) przeterminowane leki, 

4) chemikalia, 

5) zużyte baterie i akumulatory, 

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

7) meble i odpady wielkogabarytowe, 

8) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

9) zużyte opony. 

§ 5 

Wyselekcjonowane odpady wymienione w § 4 pkt. 1 i 2 będą odbierane z nieruchomości według 
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harmonogramów, przez podmiot wybrany  w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym przez 

gminę. 

 

§ 6 

1. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny należy gromadzić w workach lub pojemnikach 

(w zależności od tego w co jest wyposażona nieruchomość) z zachowaniem odpowiedniej 

kolorystyki dla poszczególnych frakcji:  

 kolor niebieski – dla papieru i tektury, 

 kolor biały – dla szkła, 

 kolor zielony – dla odpadów ulegających biodegradacji, 

 kolor żółty -  dla tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych, 

 kolor czerwony – dla metali, 

 kolor czarny – na pozostałe odpady. 

2. Chemikalia w szczególności farby, lakiery, środki ochrony roślin należy gromadzić  

w przezroczystych workach  tak, aby można było zidentyfikować ich zawartość  i przygotować do 

odbioru w miejscu wystawiania pojemników. 

3. Odpady ulegające biodegradacji  należy gromadzić bezpośrednio na terenie nieruchomości, na 

której one powstały w workach foliowych lub pojemnikach przeznaczonych do tego celu. 

Zbieranie i gromadzenie na przydomowych kompostownikach odpadów biodegradowalnych  

powstających na terenie nieruchomości (usunięte chwasty, liście, skoszona trawa, gałęzie drzew i 

krzewów oraz odpady kuchenne) spełnia wymóg selektywnego zbierania odpadów zielonych pod 

warunkiem: 

 nie stwarzania uciążliwości dla otoczenia, 

 zarejestrowania kompostownika w Urzędzie Gminy w Michałowie, poprzez złożenie informacji w 

deklaracji. 

4. Przeterminowane leki należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych 

pojemnikach, znajdujących się na terenie placówek służby zdrowia, 

5. Zużyte baterie i akumulatory  inne niż przemysłowe  i samochodowe należy umieszczać 

w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach znajdujących się  w budynku 

urzędu gminy i placówek oświaty. 

6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony 

odbierane będą z nieruchomości raz w roku  w terminach ustalonych harmonogramem 

i podanych do publicznej wiadomości.  

7. Odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe muszą zostać załadowane przez właścicieli  do 

odpowiedniego kontenera przeznaczonego na tego typu odpady. Właściciel nieruchomości  ma 
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obowiązek odpowiednio wcześniej zamówić taki pojemnik u podmiotu uprawnionego, a ten ma 

obowiązek podstawić go w terminie 48 godzin. 

8. Podmiot uprawniony ma obowiązek  odebrać wyłącznie te odpady budowlano-remontowe 

i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających 

pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty; odpady 

niespełniające tej definicji podmiot uprawniony ma obowiązek odebrać za dodatkową  opłatą 

ustaloną w wyniku umowy z mieszkańcem. 

9. Niezależnie od powyższych ustaleń odpadów wymienione w pkt. 3-6 mieszkańcy mogą pozbywać się 

dostarczając je do punktu selektywnego zbierania odpadów utworzonego przez Gminę. 

10. Dopuszcza się zagospodarowanie drobnego gruzu budowlanego do utwardzenia lub naprawy 

zniszczonych dróg o nawierzchni gruntowej po wcześniejszym uzyskaniu uzgodnienia 

z właścicielem lub zarządcą drogi.  

 

§ 7 

Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:  

1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek umieścić je w miejscach gromadzenia odpadów 

komunalnych spełniających wymagania § 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. 2002r. Nr 75, poz. 690 ), 

2. Na działkach budowlanych należy przewidzieć miejsca na pojemniki służące do czasowego 

gromadzenia odpadów stałych, z uwzględnieniem możliwości ich segregacji.  

3. P

rzeznaczone do selektywnego zebrania opakowania po żywności i inne, które uległy zabrudzeniu, 

należy przed złożeniem do worka umyć; 

4. Z

 odpadów opakowaniowych posiadających zakrętki należy je odkręcić; można je ponownie 

nakręcić po zgnieceniu, tak by opakowania zachowały zmniejszoną objętość; 

5. O

próżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed złożeniem 

do worka; 

6. S

elektywnie zebrane odpady przekazywane są przedsiębiorcy w workach, które należy szczelnie 

zamknąć, 

7. O

dpady niebezpieczne należy gromadzić, a także przygotować do odbioru w taki sposób, aby 

uniemożliwić  lub ograniczyć dostęp osób trzecich. 
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§ 8 

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości 

poprzez: 

1. wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym Regulaminie, w Rozdziale III, pojemniki 

służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania tych pojemników 

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, 

2. przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej w terminie 12 miesięcy od dnia: 

 a) wejścia w życie Regulaminu, przy sieci istniejącej, 

 b) przekazania jej do eksploatacji, przy sieci nowo wybudowanej, o ile nieruchomość nie

 została wcześniej wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania

 określone w przepisach odrębnych, 

3. przy braku sieci kanalizacyjnej gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach 

bezodpływowych lub oczyszczanie poprzez przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych,  

4. oddzielne gromadzenie nieczystości ciekłych w postaci ścieków bytowych oraz gnojówki 

i gnojowicy, w przypadku prowadzenia działalności rolniczo- hodowlanej, którą należy 

wykorzystywać zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 lipca 2007 o nawozach i nawożeniu, 

5. zbieranie odpadów niepodlegających selekcji do pojemników o wielkości i liczbie uzależnionej od 

liczby mieszkańców nieruchomości w sposób opisany w niniejszym Regulaminie, 

6. przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych przedsiębiorcy 

w terminach wyznaczonych harmonogramem, 

7. uprzątanie przez właścicieli nieruchomości, niezwłocznie po opadach: błota, śniegu, lodu 

z powierzchni chodników (od granicy nieruchomości do krawędzi chodnika),  

8. stosowanie oraz gromadzenie obornika i płynnych odchodów zwierzęcych na terenie 

gospodarstwa rolnego w miejscach spełniających wymogi przepisów ustawy z dnia 26 lipca 2000 

r. o nawozach i nawożeniu ( Dz. U. z 2000 r. Nr 81, poz. 991 z późn. zm.). 

 

§ 9 

Na terenie gminy Michałów biorąc pod uwagę zasady utrzymania czystości porządku, zabrania się :  

1. spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków a także  

w pojemnikach, przy czym dopuszcza się spalanie odpadów z drewna (trociny, wióry, ścinki)  

a także korek i korę oraz papier i tekturę, niezawierające substancji niebezpiecznych, 

impregnatów, folii itp. , 

2. wyrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów, punktów 

gastronomicznych i usługowych oraz innych nieruchomości, do koszy ulicznych oraz pojemników 

innych właścicieli, 

3. umieszczania na pniach drzew oraz w ich koronie afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń itp.;  
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4. zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt, 

5. indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych szczególnie 

w miejsca do tego nieprzeznaczone, 

6. indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości, za 

wyjątkiem gnojówki, gnojowicy i wód opadowych, 

7. wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych i 

wód opadowych spływających z powierzchni nieruchomości, 

8. dokonywania zmian naturalnego ukształtowania terenu w sposób niezgodny 

z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, 

poz. 627 z późn. zm.),    

  

§ 10 

Właściciel nieruchomości, na której prowadzona jest działalność  handlowa, usługowa, gastronomiczna 

lub inna działalność gospodarcza, zobowiązany jest do: 

1. Wyposażenia nieruchomości w odpowiednią liczbę koszy, pojemników lub kontenerów do 

gromadzenia odpadów oraz systematycznego ich opróżniania, 

2. bieżącego sprzątania terenu nieruchomości, w szczególności niezwłocznie po zakończeniu 

działalności  w danym dniu, 

3. Skutecznym zapobieganiu zanieczyszczaniu terenów przyległych  odpadami powstającymi 

w wyniku funkcjonowania działalności gospodarczej, 

4. Selektywnego gromadzenia odpadów. 

 

§ 11 

1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:  

  1) niezanieczyszczenia środowiska i odprowadzenia powstających ścieków do kanalizacji 

 sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego,  

  2) dokonanie tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz  przy 

użyciu środków ulegających biodegradacji,  

  3) iż mycie dotyczy nadwozia samochodu.  

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się 

 wyłącznie pod warunkiem niezanieczyszczenia środowiska i gromadzenia powstających 

 odpadów w urządzeniach do  tego przeznaczonych. 

ROZDZIAŁ III 

—————————————————————————————————————————————————————————
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Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych warunki 

rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym 

 

§ 12 

1. Dla potrzeb zbierania odpadów komunalnych ustala się następujące rodzaje pojemników :  

a) kosze uliczne o pojemności od 35 do 50 litrów, 

b) kosze na odpady o pojemności: 110 l,  120 l, 240 l, 660 l, 1100 l, 

c) worki o pojemności od 60 do 120 litrów, 

d) kontenery. 

2. Ustala się średnie ilości odpadów komunalnych wytworzonych przez mieszkańców  

i w obiektach struktury społeczno-gospodarczej: 

a) dla budynków mieszkalnych 10 l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l na 

każdą nieruchomość, dla nieruchomości zamieszkałych przez osoby samotne lub rodziny 

dwuosobowe dopuszcza się pojemnik  o pojemności co najmniej 60l,  

b) dla szkół wszelkiego typu 3 litry na każdego ucznia i pracownika, 

c) dla przedszkoli 3 litry na każde dziecko i pracownika, 

d) dla lokali handlowych 30 litrów na każde 10m² powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden 

pojemnik 110 litrów na lokal,  

e) dla lokali gastronomicznych, hoteli, pensjonatów 5 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne, i jedno 

łóżko jednak co najmniej pojemnik 1100 litrów  na jeden lokal, 

f) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń 

biurowych i socjalnych 5 litrów na jednego pracownika  jednak co najmniej pojemnik 110 litrów 

na każdych 20 pracowników,  

3. w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest 

również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady 

o minimalnej pojemności 110 litrów. 

4. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie 

nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych i na jedno 

mieszkanie w budynkach wielorodzinnych – 110 litrów. 

5. Dopuszcza się stosowanie innych pojemników do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych, niż zostały określone w ust. 4 przy zachowaniu minimalnej pojemności 

określonej w tym ustępie.                                    
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§ 13 

1. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach, właściciel nieruchomości jest zobowiązany wyposażyć nieruchomość 

w pojemnik służący do zbierania odpadów komunalnych. 

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest dostosować pojemność pojemników do liczby osób 

korzystających z tych pojemników, ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz częstotliwości 

ich odbierania określonej w rozdziale IV niniejszego regulaminu. 

3.  Pojemniki, o których mowa w rozdziale III, należy umieszczać na terenie nieruchomości, 

z której zbierane są odpady, w granicach nieruchomości w miejscu specjalnie do tego 

wyznaczonym  

4. Pojemnik należy ustawić tak, aby nie powodować uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców 

sąsiednich nieruchomości i osób trzecich. 

 

§ 14 

Na przystankach komunikacji publicznej  umieszcza się kosze  uliczne  o min. poj. 35 l., które należy 

lokalizować w sąsiedztwie oznaczenia  przystanku. 

 

§ 15 

Ustala się standardy utrzymania pojemników i miejsc zbierania i gromadzenia odpadów przed ich 

odebraniem przez przedsiębiorcę w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:  

1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie czystości zarówno 

zewnętrznej jak i wewnątrz, 

2. Pojemniki powinny być utrzymane  w odpowiednim stanie technicznym, w szczególności poprzez 

stałą naprawę ich szczelności, a także w odpowiednim stanie sanitarnym,  

w szczególności poprzez ich dezynfekcję i dezynsekcję co najmniej dwa razy do roku. 

 

§ 16 

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 innych aniżeli komunalne pochodzących z działalności 

gospodarczej, 

2. Zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady, jakichkolwiek odpadów;  

3. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru 

i tektury opakowaniowej i nie opakowaniowej nie wolno wrzucać:  
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a) kalki technicznej,  

b) opakowań z zawartością np. żywnością, wapnem, cementem,  

c) prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów;  

4. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła  nie wolno wrzucać: 

a) ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki),  

b) luster,  

c) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości,  

d) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone),  

e) szyb samochodowych;  

5. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych nie można 

wrzucać: 

a) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii,  

b) opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach  

i lakierach,                     

c) opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych;  

6. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki metali nie można wrzucać 

metali łączonych z innymi materiałami, np. gumą;  

7. Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków 

z obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są nieczystości płynne 

pochodzenia bytowego.  

 

ROZDZIAŁ IV 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych  

z terenu nieruchomości  oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

 

§ 17 

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na 

nieruchomości.  

2. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania 

odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich 

wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.                                          

 

§ 18  

1. Właściciele nieruchomości  obowiązani są  do pozbywania się segregowanych 

i niesegregowanych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości co najmniej raz 
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w miesiącu. 

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości 

segregowanych odpadów komunalnych, takich jak: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, mebli 

i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon raz w roku w terminie wyznaczonym w 

harmonogramie, bądź na bieżąco w gminnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów.  

3. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów niebezpiecznych 

w cyklu miesięcznym bądź na bieżąco w gminnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów.  

 

§ 19  

1. Podmioty zobowiązane zapewniają odbiór z nieruchomości nieczystości ciekłych poprzez 

zawarcie stosownej umowy z podmiotem uprawnionym: 

 o odbiór ścieków do sieci kanalizacyjnej, 

 o odbiór ścieków ze zbiornika bezodpływowego, 

 o odbiór osadów ściekowych z przydomowej oczyszczalni ścieków. 

2. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela 

nieruchomości złożonego u podmiotu, z którym właściciel zawarł umowę w zakresie takiej usługi. 

3. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do 

gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na 

nieruchomości.  

4. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości co najmniej raz na 6 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 3.            

5. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych oczyszczalni przydomowych wynika 

z instrukcji eksploatacji. 

 

ROZDZIAŁ  V 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

 

§ 20 

1. Właściciele  nieruchomości zobowiązani są podejmować działania zmierzające do ograniczenia 

ilości wytwarzanych odpadów, w szczególności poprzez:  

  1) używanie do codziennych zakupów toreb wielokrotnego użytku, w szczególności płóciennych,  

 2) kompostowanie odpadów zielonych w pryzmie kompostowej na przydomowym terenie,  

  3) kupowanie produktów bez opakowania lub minimalnie opakowanych,  
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  4) kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych,  

  5) zgniatanie butelek plastikowych, opakowań wielomateriałowych oraz tekturowych przed

 wrzuceniem do pojemnika,  

  6) oddawanie odzieży organizacjom charytatywnym bądź wrzucanie do pojemników na 

 odzież.  

2. Zwłoki zwierząt należy przekazywać do przedsiębiorcy zajmującego się ich unieszkodliwianiem.  

ROZDZIAŁ  VI 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed 

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi  oraz  przed zanieczyszczeniem  terenów 

przeznaczonych do wspólnego użytku 

 

§ 21 

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, ponoszą też pełną 

odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt. 

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane stworzyć warunki uniemożliwiające 

wydostanie się  zwierząt z terenu nieruchomości.                                                                

 

§ 22 

1. Do obowiązków osób utrzymujących psy należy: 

 1) stały, skuteczny dozór nad tymi zwierzętami 

 2) niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy w obiektach oraz na

 terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, 

 placach, parkingach, terenach zielonych itp. Postanowienie to nie dotyczy osób o znacznym

 stopniu niepełnosprawności oraz osób niewidomych, korzystających z psów przewodników. 

2. Psy muszą być wyprowadzane na uwięzi, a psy ras uznawanych za agresywne dodatkowo 

w kagańcu. 

3. Psy muszą być wyprowadzane tylko przez osoby, które są w stanie sprawować odpowiedni nadzór 

nad zwierzęciem, a psy ras uznawanych za agresywne, ich mieszańcy oraz inne zagrażające 

otoczeniu, wyłącznie przez osoby dorosłe. 

4. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko z nałożonym kagańcem i gdy właściciel lub 

opiekun ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem. Nie wolno zwalniać ze 
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smyczy psów ras uznawanych za agresywne, ich mieszańców oraz innych zagrażających 

otoczeniu. 

5. Zwolnienie z uwięzi psa bez kagańca jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości należycie 

ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze 

stosownym ostrzeżeniem. 

 

§ 23 

1. Obowiązek usuwania padłych zwierząt domowych spoczywa na: 

 - właścicielu zwierzęcia, 

 - zarządcy drogi, gdy padłe zwierzę znajduje się na jezdni lub w obrębie pasa drogowego, 

 - gminie w odniesieniu do terenów jej podległych. 

2. Wykonanie tego obowiązku polega na przekazaniu ich przedsiębiorcom świadczącym usługi 

odbioru i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych i posiadających stosowne zezwolenie 

w zakresie gospodarki odpadami weterynaryjnymi. 

 

§ 24 

Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała Rady 

Gminy w  Michałowie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałów.  

 

ROZDZIAŁ VII 

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich  

na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej  

 

§ 25 

1. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach zajętych przez budownictwo 

wielorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, budownictwo przemysłowe. 

2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być 

utrzymywane pod następującymi warunkami: 

 1) teren nieruchomości musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający opuszczenie go

 przez te zwierzęta, 

 2) zwierzęta należy utrzymywać w sposób zapewniający innym osobom zamieszkującym na

 nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich ograniczenie uciążliwości takich, jak hałas czy 

 odory. 

3. Właściciel zwierzęcia gospodarskiego, które zanieczyściło ulicę, chodnik  lub miejsce publiczne 
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obowiązany jest do uprzątnięcia zanieczyszczenia. 

 

§ 26 

1. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich zobowiązani są: 

a) przestrzegać przepisów sanitarno – epidemiologicznych,  

b) składować obornik tak, by odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości,  

c) pszczoły trzymać w ulach, w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły 

uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.  

 

ROZDZIAŁ VIII 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania  

 

§ 27 

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani są do 

przeprowadzania, co najmniej raz w roku, deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten, 

w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę potrzeby.                                  

 

§ 28  

W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy Michałów 

określi, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, obszary podlegające 

obowiązkowej deratyzacji oraz, poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia.  

 

§ 29  

Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości. 

 

§ 30  

W przypadku terenów użyteczności publicznej obowiązek ten spoczywa na Gminie Michałów.  

 

ROZDZIAŁ IX  

Postanowienia końcowe 

 

§ 31  

1. Upoważnieni przez Wójta Gminy Michałów pracownicy oraz jednostki upoważnione do kontroli na 

mocy odrębnych przepisów, są uprawnieni do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie 

stosowania postanowień regulaminu. 
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2. Pracownicy przeprowadzający kontrolę legitymować się będą wobec użytkowników 

nieruchomości legitymacją służbową.  

3. Kto nie wykonuje obowiązków określonych Regulaminem podlega karze grzywny, na podstawie 

art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

4. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące stanu czystości i porządku na terenie gminy Michałów 

można zgłaszać do Urzędu Gminy, tel. 41-3565243 wew. 34 oraz na adres poczty elektronicznej: 

michalow@op.pl. 

5. Urząd Gminy Michałów będzie inicjował działania, jak również będzie popierał inicjatywy 

mieszkańców mające na celu poprawę czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno – 

higienicznego i estetycznego gminy.  

 

—————————————————————————————————————————————————————————
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Uzasadnienie
Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. 
U. z 2012 roku poz. 391 z późn. zm.) od dnia 1 stycznia 2012 roku obowiązują nowe zasady gospodarowania 
odpadami komunalnymi. Na podstawie art. 4 ust. 3 w/w ustawy, rada gminy jest obowiązana dostosować 
regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy do obowiązujących przepisów prawa oraz do 
wojewódzkiego planu gospodarki odpadami w terminie 6 miesięcy od dnia uchwalenia tego planu. 
W dniu 28 czerwca 2012 roku uchwałą Nr XXI/360/12 Sejmik Województwa Świętokrzyskiego uchwalił „ Plan 
gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” na lata 2012-2018 w związku z czym, zgodnie z wolą 
ustawodawcy dokonano aktualizacji dotychczas obowiązującego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Michałów uwzględniając zapisy w/w aktów prawnych. 
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 
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