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UCHWAŁA NR XXIV/125/2012
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzylesie 

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 
142, poz.1591 z poźń. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz.U. z 2012r. poz. 391), po zasięgnieciu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego, Rada Miejska 
przyjmuje Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzylesie. 

Rozdział 1.
Przepisy ogólne 

§ 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Międzylesie. 

§ 2. Treść regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w ustawach o: 

1) utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. 

2) odpadach z dnia 21 kwietnia 2001r. 

3) zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005r. 

4) organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z dnia 29 czerwca 2007r. 

5) ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r. 

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

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a odbierający odpady 
do selektywnego odbierania odpadów obejmujących: 

1) szkło, 

2) papier, tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe, 

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony, 

5) powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia oraz zużyte baterie 
i akumulatory, 

6) komunalne odpady zielone ulegające biodegradacji 

7) odpady budowlane i rozbiórkowe. 

2. Odpady, o których mowa w ust. 1 należy zbierać w pojemnikach do tego celu przeznaczonych w sposób 
określony w § 8. 

§ 4. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Międzylesie zapewniają utrzymanie 
nieruchomości w czystości i porządku poprzez: 

1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w § 8 ust. 2. 

2) ustawienie pojemników do zbierania odpadów komunalnych w miejscach nie stanowiących utrudnienia dla 
mieszkańców, sąsiadów, użytkowników dróg, itp. oraz dostępnych dla pracowników przedsiębiorstwa 
wywozowego, 

3) utrzymanie pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych w odpowiednim stanie technicznym oraz ich 
okresowe dezynfekowanie, 

4) utrzymanie czystości w miejscach usytuowania pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych. 
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§ 5. 1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, 
lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego niezwłocznie po ich 
powstaniu, jak również sprzątania terenu nieruchomości i pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytku 
mieszkańców z zanieczyszczeń i odpadów komunalnych oraz zamiatania terenów utwardzonych, aby nie dopuścić 
do zalegania na nich zanieczyszczeń. 

2. Zakazuje się wrzucania śniegu, lodu, błota lub innych nieczystości z chodnika do pojemników na odpady 
komunalne. 

3. Obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu powinien być realizowany przez odgarnięcie w miejsce nie 
powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów. 

4. Błoto, śnieg, lód lub inne zanieczyszczenia należy gromadzić przy krawężnikach jezdni. 

§ 6. 1. Zabrania się wypalania trawników, terenów zielonych, nieużytków i obszarów użytkowanych rolniczo 
oraz wyłączonych z użytkowania rolniczego. 

2. Dopuszcza się spalanie odpadów roślinnych w postaci gałęzi, wykoszonej zeschłej trawy i chwastów oraz 
opadłych liści wiosną od 1 marca do 30 kwietnia oraz jesienią w okresie od 15 września do 15 listopada. 

3. Dopuszczenie, o którym mowa w ust. 2 nie dotyczy działań w ramach nieruchomości: 

1) użyteczności publicznej, a w tym skwerach, parkach, placach zabaw, obiektach sportowych, 

2) położonej na obszarze miejskim w granicach zabudowy wielorodzinnej, 

3) położonej w odległości mniejszej niż 50 m od placówek usługowych, handlowych i użyteczności publicznej, 

4) stanowiących cmentarze. 

§ 7. 1. Mycie i naprawa pojazdów mechanicznych oraz maszyn rolnicznych poza myjniami i warsztatami 
naprawczymi, dozwolone są z zachowaniem następujących warunków: 

1) mogą odbywać się wyłącznie w obrębie nieruchomości i za zgodą właściciela nieruchomości, 

2) powstające ścieki odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej lub szczelnych zbiorników bezodpływowych, 

3) dopuszczalne jest przeprowadzanie jedynie drobnych, doraźnych napraw i regulacji pojazdów samochodowych 
pod warunkiem, że nie będą powodować powstawania ponadnormatywnych hałasów, emisji spalin oraz 
ścieków zawierających oleje lub smary. 

2. Zabronione jest mycie pojazdów mechanicznych oraz maszyn rolnicznych w pasie drogowym (chodnik, 
jezdnia i pobocze) wszystkich kategorii dróg, w lasach, parkach i w pobliżu zbiorników wodnych, rzek, cieków 
wodnych i rowów melioracyjnych. 

Rozdział 3.
Rodzaj urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie gminy Międzylesie 

§ 8. 1. Minimalne częstotliwości oraz pojemność pojemników zabezpieczających skuteczne pozbywanie się 
odpadów komunalnych ustalono w oparciu o średnią ilość miesięczną wytwarzania odpadów w gospodarstwach 
domowych mieszkańców Gminy Międzylesie, która wynosi 50 litrów na osobę. 

2. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to: 

a) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 litrów, 

b) pojemniki na odpady niesegregowane o pojemności od 120 litrów do 1100 litrów, 

c) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych, papieru, tektury oraz 
odpadów zielonych o pojemności 1100 litrów - dla zabudowy wielorodzinnej, 

d) kontenery przenaczone na odpady budowlane oraz wielkogabarytowe KP2 i KP7, 

e) worki foliowe o pojemności nie mniejszej niż 60 litrów z folii LDPE przeznaczone do selektywnej zbiórki 
odpadów, tj. papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, udostępnione przez 
przedsiębiorstwo wywozowe - dla zabudowy jednorodzinnej. 

3. Odpady komunalne, które nie są zbierane w spoób selektywny należy gromadzić w pojemnikach lub 
kontenerach o minimalnej pojemności, uwzględniającej natępujące normy: 
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a) gospodarstwo domowe liczące do 5 osób zobowiązane jest wyposażyć nieruchmość w jeden pojemnik 
o pojemności 120 litrów, 

b) liczniejsze gospodarstwa domowe mają obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki o pojemności 
zapewniającej pokrycie zaoptrzebowania według powyższej normy, 

c) prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, zarządzający ogródkami 
działkowymi, parafie, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do potrzeb uwzględniając następujące 
normatywy miesięczne: 

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

- dla lokali handlowych - 50 litrów na każde 10 m2 powierzchni całkowitej lokalu, jednak co najmniej jeden 
pojemnik o pojemności 120 litrów na lokal, 

- dla lokali gastronomicznych - 20 litrów na kazde miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. 
ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, 

- dla zakładów rzemieślnicznych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń burowych 
i socjalnych - pojemnik o pojemności 120 litrów na każdych 10 pracowników, 

- dla hoteli, pensjonatów, zajazdów, gospodarstw agroturystycznych - 10 litrów na jedno łóżko, 

- dla ogródków działkowych 15 litrów na każda działkę w okresie od 1 marca do 31 października każdego 
roku, 

- dla cmentarzy powinny być przewidziane pojemniki o pojemności nie mniejszej niż 1100 litrów, w ilości 
zapewniającej gromadzenie odpadów bez ich przepełnienia 

d) Odpady segregowane winny być gromadzone w przeznaczonych do tego celu oznakowanych pojemnikach: 

- opakowania ze szkła - pojemnik w kolorze zielonym o pojemności 1100 litrów 

- opakowania z tworzyw sztucznych - pojemnik w kolorze żółtym o pojemności 1100 litrów 

- opakowania z papieru i tektury - pojemnik w kolorze niebieskim o pojemności 1100 litrów 

- odpady ulegające biodegradacji - odpowiednio oznakowany pojemnik o pojemności 1100 litrów. 

- metale - pojemnik w kolorze pomarańczowym o pojemności 1100 litrów 

4. Do zbierania wyjątkowo zwiększonej ilości zmieszanych odpadów komunalnych oprócz typowych 
pojemników mogą w uzasadnionych przypadkach, używane być odpowiednio oznaczone worki, odpłatnie 
udostępnione przez przedsiębiorstwo wywozowe. Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do zabezpieczenia 
zmieszanych odpadów komunalnych gromadzonych w workach przed dostępem zwierząt, szczególnie gryzoni. 

5. Dozwolone jest korzystanie przez właścicieli nieruchomości sąsiednich z jednego lub kilku pojemników 
ustawionych razem za zgodą właściciela pojemnika i z zachowaniem zasady wyliczenia ich pojemności dla 
wszystkich osób na nieruchomościach wyposażonych we wspólny pojemnik. 

6. Przeterminowane leki należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych 
w aptekach, przychodniach i ośrodkach zdrowia. 

7. Zużyte baterie i akumulatory należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych 
w budynkach użyteczności publicznej lub w punktach sprzedaży baterii i akumulatorów albo w punktach 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

8. Zużyt sprzęt elektryczny i elektroniczny z gospodarstw domowych należy przekazywać na zasadach 
określonych w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, do punktów zbierania zorganizowanych 
przez sprzedawców tego sprzętu lub do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

9. Chemikalia, zużyte opony oraz metale należy przekazywać do punktów selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych. 
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10. Meble i inne odpady wielkogabarytowe zbiera się na terenie nieruchomości w sposób zapewniający łatwy 
dostęp jednostce wywozowej. W przypadku zabudowy wielorodzinnej odpady wielkogabarytowe należy zbierać na 
terenie nieruchomości w miejscu służącym do gromadzenia odpadów komunalnych.Odpady te winny być 
gromadzone nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem ich odbioru. Ponadto odpady 
wielkogabarytowe mogą być przekazywane we własnym zakresie do punktów selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych. 

11. Odpady budowlane i rozbiórkowe z prac prowadzonych we własnym zakresie zbierane są na zgłoszenie do 
kontenerów o których mowa w ust. 2 lit.d, udostępnionych przez jednostkę wywozową, ustawionych w miejscu 
nieutrudniającym możliwości korzystania z nieruchomości i umożliwiającym dojazd pojazdu jednostki 
wywozowej. Ponadto odpady te mogą być przekazywane we własnym zakresie do punktów selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych. 

§ 9. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do udokumentowania korzystania z usług w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

2. Na żądanie Burmistrza lub osoby upoważnionej przez niego, właściciel nieruchmości zobowiazany jest 
okazać zawarta umowę z podmiotem uprawnionym do odbioru odpadów, o kórych mowa w ust. 1. 

3. Pojemność zbiornika bezodpływowego winna uwzględniać normatywne ilości odpadów ciekłych na jednego 
mieszkańca zgodnie z odrębnymi obowiązującymi przepisami. 

4. W razie podejrzenia o nieszczelność zbiornika lub podłączenia nieruchomości do kanalizacji deszczowej, 
rowu melioracyjnego czy innego nielegalnego zrzutu ścieków upoważnione przez Burmistrza służby mogą 
dokonać kontroli w celu stwierdzenia stanu faktycznego. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest umożliwić 
tym służbom wstęp na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia kontroli. 

Rozdział 4.
Sposób i częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości oraz innych terenów 

przeznaczonych do użytku publicznego. 

§ 10. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 
nieruchomości w sposób systematyczny, nie rzadziej niż: 

a) odpady powstałe z pielęgnacji ogrodów oraz z cmentarzy odbierane są w terminach ustalonych 
z przedsiębiorstwem wywozowym, 

b) odpady wielkogabarytowe odbiera się dwa razy w roku przed sezonem letnim i przed sezonem zimowym, bądź 
na bieżąco w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów, 

c) odpady budowlane odbierane są na indywidualne zgłoszenie za dodatkową odpłatnością, 

d) odpady zmieszane odbierane są: 

- na obszarach wiejskich nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu 

- w mieście dla budownictwa zwartego, osiedlowego w cyklu tygodniowym, 

- w mieście dla budownictwa jednorodzinnego w cyklu 2 - tygodniowym. 

e) pojemniki oraz worki do segregacji powinny być usuwane z częstotliowścią dostosowaną do ich 
pojemności.Niedopuszczalne jest by uległy przepełnieniu. 

2. Kosze uliczne powinny być opróżniane w miarę potrzeb wynikających z konieczności zachowania porządku 
i czystości w miejscach ich usytuowania, jednak nie rzadziej niż co 3 dni. 

3. Opróżnianie zbiorników na nieczystości ciekłe odbywać się musi z częstotliwością gwarantującą 
zabezpieczenie ich przed przepełnieniem, nie rzadziej jednak niż raz na sześć miesięcy. 

4. Zabrania się używania zawartości zbiorników bezodpływowych na potrzeby użyźniania gleby oraz 
wylewania na teren nieruchomości, odprowadzania nieczystości do kanalizacji deszczowej, cieków wodnych, 
urządzeń melioracyjnych i odwadaniających drogi, itp. 
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Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. 

§ 11. 1. Właściciele nieruchomości w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, 
obowiązani są do minimalizowania używania opakowań jednorazowych oraz podejmowania działań zmierzających 
do ponownego wykorzystania użytkowanych przedmiotów. 

2. 1) Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone wytwarzane na terenie nieruchomości można 
zagospodarowywać we własnym zakresie i na własne potrzeby w przydomowych kompostowniach. 

2) Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji w sposób określony w pkt.1 należy dokonywać 
w sposób nie powodujący uciążliwości zarówno na terenie nieruchomości, na której jest prowadzone jak i na 
nieruchomościach sąsiednich. 

3. Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych muszą 
być oddane do zagospodarowania do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych lub instalacji 
zastępczych wskazanych w WPGO dla Regionu Południowego. 

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe lub gospodarskie. 

§ 12. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków ostrożności 
zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 
przeznaczonych do wspólnego użytku i ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie zwierząt, które utrzymują. 

2. Zwolnienie psów i innych zwierząt domowych od stałego dozoru dozwolone jest wyłącznie na terenie 
właściciela lub opiekuna, który jest należycie ogrodzony uniemożliwiając wydostanie się zwierzęcia. 

3. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy w szczególności: 

1) w miejscach publicznych lub ogólnodostępnych prowadzenie ich na uwięzi oraz stosowanie metod lub 
zabezpieczeń, które uniemożliwią stworzenie sytuacji zagrożenia dla otoczenia, 

2) stworzenie warunków uniemożliwiających im samodzielne wydostanie się poza teren nieruchomości, 

3) stały i skuteczny dozór nad zwierzętami, 

4) usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na chodnikach, jezdniach, placach, 
parkingach, terenach zielonych oraz obiektach i terenach przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego, 

5) przestrzeganie innych obowiązków określonych w przepisach szczególnych. 

§ 13. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej obowiązują następujące wymagania w zakresie utrzymania 
zwierząt gospodarskich: 

1. Dopuszcza się hodowlę zwierząt gospodarskich przez rolników posiadajacych grunty rolne na terenie Gminy 
Międzylesie, które są ich głównym źródłem utrzymania pod warunkiem, że prowadzą ją w budynkach 
wybudowanych (lub zaadaptowanych) w celach hodowalnych i posiadają odpowiednie obiekty i urządzenia służące 
do gromadzenia odpadów zwierzęcych. Wszystkie obiekty muszą być wykonane zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego. Hodowla nie może stanowić uciążliwości dla środowiska. 

2. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich musi przestrzegać obowiązujących przepisów weterynaryjnych 
i sanitarno-epidemiologicznych oraz dbać o to, aby utrzymywanie zwierzęcia nie powodowało uciążliwości dla 
innych osób. Właściciele zwierząt gospodarskich wyprowadzając je na wypas powinni robić to w sposób jak 
najmniej uciążliwy, nie stanowiący niebezpieczeństwa dla użytkowników dróg publicznych. Obornik, odchody 
zwierząt i inne odpady pochodzące z hodowli, winny być gromadzone w wydzielonych miejscach 
o nieprzepuszczalnym podłożu. 

3. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich w budynkach mieszkalnych oraz na terenach 
przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzenengo pod tereny mieszkaniowe w obrębie 
istniejącej zabudowy budynkami wielolokalowymi. 

Rozdział 7.
Wyznaczanie terenów podlegających obowiązkowej deratyzacji 

§ 14. 1. Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji ciąży na właścicielach nieruchomości: 
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1) w odniesieniu do budynków wielorodzinnych, zakładów pracy, obiektów użyteczności publicznej i obsługi 
ludności oraz nieruchomości, na których prowadzi się hodowle zwierząt gospodarskich - w miarę potrzeby, nie 
rzadziej jednak niż raz w roku. 

2) w odniesieniu do budynków jednorodzinnych - w miarę potrzeby. 

2. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stawarzającej zagrożenie sanitarne Burmistrz Miasta i Gminy 
Międzylesie określi w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, obszary podlegające 
obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzenia 

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe 

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie. 

§ 16. Traci moc Uchwała Nr IV/17/2011 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzylesie. 

§ 17. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od jej publikacji. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Jerzy Marcinek


