
UCHWAŁA NR XIX/112/2016
RADY GMINY BIAŁA PODLASKA

z dnia 13 lipca 2016 r.

w sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała Podlaska".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i  porządku 
w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada Gminy Biała Podlaska uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała Podlaska", 
stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr IV/17/2015 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie 
uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała Podlaska".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biała Podlaska.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Biała Podlaska

Dariusz Plażuk
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Załącznik do Uchwały Nr XIX/112/2016

Rady Gminy Biała Podlaska

z dnia 13 lipca 2016 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała Podlaska.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała Podlaska, 
zgodnie z wymaganiami art. 4 ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 250).

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenienieruchomości

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania i przekazywania do 
odbioru następujących frakcji odpadów komunalnych:

1) frakcję suchą tj. opakowania wielomateriałowe, guma, skóra, drewno, tekstylia, papier, tektura, tworzywa 
sztuczne, metal,

2) frakcja mokra tj. odpady kuchenne, resztki owoców i warzyw, obierki, skorupki jajek, pieluchy jednorazowe,

3) szkła opakowaniowego,

4) odpadów zielonych i ulegających biodegradacji,

5) popiołu,

6) przeterminowanych leków i chemikaliów,

7) zużytych baterii i akumulatorów,

8) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

9) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

10) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

11) zużytych opon.

2. Odpady, o których mowa w ust. 1, właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać i umieszczać w 
pojemnikach i workach niezwłocznie od chwili ich powstania.

3. Odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 – 5 będą przekazywane przedsiębiorcy 
odbierającemu odpady w terminach wyznaczonych harmonogramem dostarczonym właścicielom nieruchomości.

4. Pozostałe odpady zbierane selektywnie, wymienione w § 2 ust. 1 pkt 6 – 11 przekazywane będą przez 
właścicieli odpowiednio do:

1) przeterminowane leki oddaje się wyłącznie do specjalnych pojemników ustawionych w wyznaczonych 
aptekach,

2) chemikalia należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

3) zużyte baterie przekazywać do specjalnych pojemników, ustawionych w placówkach oświatowych i innych 
wyznaczonych miejscach lub dostarczać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych.

4) zużyte akumulatory przekazywać placówkom handlowym lub do punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych,

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać sprzedawcy detalicznemu lub do punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub mobilnym punktom selektywnego zbierania,
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6) meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane, rozbiórkowe, zużyte opony przekazywać do 
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

5. Właściciele nieruchomości są zobowiązani zapewnić pracownikom przedsiębiorcy odbierającemu odpady 
dostęp do pojemników w czasie ustalonym w harmonogramie odbierania odpadów, w sposób umożliwiający 
opróżnienie.

6. Odbieranie odpadów z nieruchomości zamieszkałych budynkami wielorodzinnymi, na których powstają 
odpady komunalne, odbywa się z częstotliwością określoną w § 14 ust. 1 regulaminu.

7. Właściciele nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne zobowiązani są do 
przekazywania odpadów zebranych selektywnie i odpadów zmieszanych na podstawie indywidualnej umowy 
zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości a przedsiębiorcą odbierającym odpady.

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości położonych bezpośrednio przy chodniku, mają obowiązek uprzątnięcia błota, 
śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.

2. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na usunięciu ich w miejsca 
niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów, umożliwiając ich zebranie przez przedsiębiorcę, z którym 
zawarto umowę na odbiór odpadów komunalnych.

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

1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika 
bezodpływowego,

2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu 
środków ulegających biodegradacji,

3) mycie może dotyczyć wyłącznie nadwozia samochodu.

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod 
warunkiem:

1) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w pojemnikach do tego 
przeznaczonych,

2) naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.

Rozdział 3.
Rodzaje, minimalna pojemność, warunki rozmieszczania i utrzymania pojemników przeznaczonych do 

zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz nadrogach publicznych

§ 5. Określa się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:

1. Pojemniki na odpady o pojemności 110 l, 240 l, 1100 l.

2. Worki z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu 
selektywnie zbieranego, o rozmiarach 60 l i 110 l.

3. Kosze uliczne o pojemności od 10 do 60 l.

§ 6. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w odpowiednią ilość 
pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych. Pojemność pojemników i worków musi 
uwzględniać ilość wytwarzanych odpadów, w zależności od ilości osób z nich korzystających i ich indywidualnych 
potrzeb.

§ 7. 1. Określa się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości, 
zmieszanych odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych w budynkach jednorodzinnych 
o poj. 110 l.

2. Określa się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańców budynkach 
jednorodzinnych, minimalną pojemność pojemnika lub worka przeznaczonego do selektywnego zbierania na 
terenie nieruchomości odpadów:

1) frakcja sucha – 110 l,

2) szkła – 110 l,
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3) odpadów zielonych i ulegających biodegradacji – 110 l,

4) popiołu – 110 l,

5) odpadów rozbiórkowych i budowlanych - 1100 l.

§ 8. 1. Określa się dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w zabudowie wielorodzinnej, minimalną 
pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, 
o pojemności - 1100 l .

2. Dopuszcza się stosowanie innych pojemników do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych, niż zostały określone w ust. 1, przy zachowaniu minimalnej pojemności określonej w tym ustępie.

§ 9. Określa się dla właścicieli/zarządców nieruchomości zamieszkałych, w zabudowie wielorodzinnej, 
minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania na terenie nieruchomości odpadów 
komunalnych:

1. Frakcja sucha - 1100 l.

2. Szkła opakowaniowego – 1100 l.

3. Popiołu – 240 l.

4. Odpadów zielonych i ulegających biodegradacji - 1100 l.

5. Odpadów rozbiórkowych i budowlanych – 1100 l.

§ 10. Określa się minimalną pojemność koszy ulicznych przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów 
komunalnych na drogach publicznych:

1. W terenie niezabudowanym – o pojemności 40 l, usytuowane w odległości co najmniej 1 km od kolejnego 
kosza.

2. W terenie zabudowanym – od 20 l do 60 l, usytuowane w odległości od 100 do 300 m od kolejnego kosza.

§ 11. Ustala się minimalną pojemność pojemników ustawionych na nieruchomościach niezamieszkałych:

1. Dla szkół wszelkiego typu –o poj. 1100 l.

2. Dla żłobków i przedszkoli – o poj.110l .

3. Dla lokali handlowych – o poj.110 l.

4. Dla lokali gastronomicznych, hoteli, pensjonatów, zajazdów –1100 l.

5. Dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych – o poj.110 l.

6. Dla rodzinnych ogródków działkowych – o poj.20 l na działkę, a na terenach wspólnego użytkowania 
1 pojemnik 1100 l.

7. Dla zarządców cmentarzy - o poj.1100 l.

§ 12. 1. Pojemniki należy umieszczać na terenie nieruchomości, z której zbierane są odpady.

2. Pojemniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, w szczególności poprzez ich 
dezynfekcje i dezynsekcje co najmniej raz do roku oraz w odpowiednim stanie technicznym, w szczególności 
poprzez utrzymanie ich szczelności.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 13. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 
nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich 
umieszczenie w odpowiednich pojemnikach lub workach, a następnie odebranie ich przez odbierającego odpady.

3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki lub worki 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.
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§ 14. 1. Częstotliwość usuwania odpadów z nieruchomości winna być dostosowana do ilości zebranych 
odpadów, w przypadku odpadów zbieranych selektywnie nie może jednak być rzadsza niż 1 raz na dwa miesiące, 
a odpadów komunalnych zmieszanych nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem odbioru.

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości 
w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do nieczystości ciekłych, gwarantując 
zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

3. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości 
co najmniej raz na dwa miesiące, z zastrzeżeniem ust.2.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 15. 1. Gmina prowadzić będzie działania związane z zapewnieniem warunków ograniczenia masy odpadów 
komunalnych i ulegających biodegradacji poprzez prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej i upowszechnienie 
nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

2. Wspieranie działań pozwalających na odzyskiwanie energii i wykorzystanie energetyczne odpadów 
w przeznaczonych do tego celu instalacjach.

3. W celu osiągnięcia określonych poziomów recyklingu wytwórcy odpadów powinni prowadzić selektywną 
zbiórkę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przekazywać zebrane selektywnie odpady 
przedsiębiorcy odbierającemu, ograniczyć masę odpadów biodegradowalnych przekazywanych do składowania.

4. Odpady komunalne oraz nieczystości ciekłe odbierane od właścicieli nieruchomości przez przedsiębiorcę 
podlegają unieszkodliwianiu w następujący sposób:

1) odpady komunalne zmieszane przedsiębiorca przekazuje obowiązkowo do Regionalnej Instalacji Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych, a w przypadku jej awarii do instalacji zastępczej,

2) odpady selektywnie zebrane przedsiębiorca przekazuje podmiotowi uprawnionemu celem recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami.

5. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zobowiązany jest do:

1) osiągnięcia poziomów recyklingu w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do masy odbieranych przez 
siebie odpadów komunalnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r 
w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 
frakcji odpadów komunalnych(Dz.U.z 2012r. poz.645),

2) ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 w sprawie poziomów ograniczenia masy 
odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomów 
ograniczenia masy tych odpadów (Dz.U.z 2012 r poz. 676).

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe oraz zwierzęta gospodarskie mające na celu ochronę 
przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do 

użytku publicznego.

§ 16. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie swojej 
nieruchomości.

3. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

1) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy i w kagańcu,

2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało 
uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli 
nad jego zachowaniem.

4. Ust. 3 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych mogących stanowić zagrożenie dla ludzi.

5. Zabronione jest:
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1) pozostawianie psa bez dozoru, jeżeli nie jest on należycie uwiązany lub nie znajduje się w pomieszczeniu 
zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się psa na zewnątrz,

2) wpuszczanie psów do piaskownic i na place zabaw dla dzieci,

3) wprowadzanie psów do sklepów, zakładów produkcji spożywczej, zakładów usługowych, lokali 
gastronomicznych, aptek, szpitali, obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, których 
administracje wprowadziły ten zakaz (z wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych).

6. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez 
te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.

Rozdział 7.
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej.

§ 17. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod 
warunkiem przestrzegania zasad określonych w ust. 2 i 3.

2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:

1) posiadać odpowiednie budynki przeznaczone do chowu tych zwierząt spełniające wymogi określone 
w odrębnych przepisach,

2) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób 
zgodny z wymogami sanitarnymi i ochrony środowiska,

3) nie dopuszczania do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub 
nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak hałas i odór,

3. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach przeznaczonych w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego i zajętych pod budownictwo wielorodzinne, użyteczności publicznej, centra 
handlowe, rodzinne ogrody działkowe.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 18. Obowiązkowej deratyzacji podlegają następujące obszary:

1. Nieruchomości o zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej.

2. Placówki handlu spożywczego.

3. Piekarnie i zakłady przetwórstwa spożywczego.

4. Stołówki i zakłady gastronomiczne.

5. Magazyny zbożowe i paszowe.

§ 19. Deratyzację przeprowadza się w terminie od 1 października do 15 listopada każdego roku.

§ 20. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy określi po 
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub Powiatowego Lekarza Weterynarii 
określi obszar podlegający obowiązkowej deratyzacji oraz termin jej przeprowadzenia.
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