DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Białystok, dnia 7 stycznia 2020 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Teresa Bożena Koczta

Poz. 108

Data: 7 sty 2020 12:38:56

UCHWAŁA NR XII/128/2019
RADY GMINY SIEMIATYCZE
z dnia 27 grudnia 2019 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siemiatycze
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach,
Rada Gminy uchwala:
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siemiatycze
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siemiatycze, zwany dalej
„regulaminem” określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siemiatycze
dotyczące w szczególności:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
a) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmującego papier, metale, tworzywa
sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz biodpady;
b) selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkt selektywnego zbierania
odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, który
zapewnia przyjmowanie co najmniej odpadów komunalnych: papier, metale, szkło, odpady
opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków
i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu
poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zuzytych baterii i akumulatorów,
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielogabarytowych, zużytych
opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów tekstyliów i odzieży;
c) uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych znieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego;
d) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów
komnalnych 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 średniej
ilości odpadów komunalnych wytworzonych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach
oraz liczby osób korzystających z tych pojemników lub worków;
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3) utrzymaniu w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów;
4) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
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 utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także
zakazu ich utrzymania na określonych obszarach lub poszczególnych nieruchomościach;
8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia;
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 2. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do:
1) utrzymania czystości i porządku poprzez:
a) utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów;
b) wyposażenie przez gminę w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych
o odpowiedniej pojemności uwzględniając częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów
z nieruchomości;
2) selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:
a) papieru;
b) metali;
c) tworzyw sztucznych;
d) szkła;
e) odpadów opakowaniowych wielomateriałowych;
f) bioodpadów;
g) przetreminowanych leków i chemikaliów;
h) zużytych baterii i akumulatorów;
i) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
j) mebli i innych odpadów wielogabarytowych;
k) zużytych opon;
l) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
m) odpadów niebezpiecznych;
n) odpadów niekwalifikujących sie do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu
substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
o) popiołu i żużlu z palenisk domowych;
p) odzieży i tekstyli;
2. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne nie mogą zawierać rodzajów odpadów wymieninych
w ust. 1 pkt 2.
§ 3. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia z części nieruchomości służącej do użytku
publicznego błota, śniegu i lodu, natomiast innych zanieczyszczeń w miarę występujących potrzeb.
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2. Uprzątnięte błoto, śnieg i lód oraz inne zanieczyszczenia mogą być gromadzone w miejscach
niepowodujących zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów, a w przypadku niemożności takiego gromadzenia
usunięte z nieruchomości.
§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się pod warunkiem:
1) mycia jedynie nadwozia samochodów;
2) mycia na wydzielonych, utrwadzonych częściach nieruchomości;
3) mycia przy użyciu środków ulegających biodegradacji;
4) odprowadzaniu powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego;
2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie
pod warunkiem:
1) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego
przeznaczonych;
2) niestwarzania uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości;
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do uzytku publicznego
oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemnikółw i worków oraz utrzymania
pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 5. Odpady komunalne zebrane selektywnie należy gromadzić w odpowiadającym obowiązującym
normom pojemnikach i workach w następujących kolorach oraz oznaczonych napisem gromadzonych
odpadów:
1) zielonym oznaczonym napisem „Szkło” z przeznaczeniem na szkło bezbarwne i kolorowe o minimalnej
pojemności 80 litrów;
2) żółtym oznaczonym napisem „Metale i tworzywa sztuczne” z przeznaczeniem na metale, tworzywa
sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, o minimalnej pojemności 120 litrów;
3) niebieskim oznaczonym napisem „Papier” z przeznaczeniem na papier i tekturę o minimalnej pojemności
120 litrów;
4) brązowym oznaczonym napisem „Bio” z przeznaczeniem na bioodpady o minimalnej pojemności
120 litrów;
5) szarym oznaczonym napisem „Popiół” z przeznaczeniem na popiół i żużel z palenisk domowych
o minimalnej pojemności 120 litrów;
§ 6. Odpady komunalne należy gromadzić
uwzględniające następujące normy:

w pojemnikach

i workach o minimalnej

pojemności

1) dla budynków jednorodzinnych - 25 litrów na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 litrów;
2) dla budynków wielorodzinnych - 8 litrów na mieszkańca;
3) dla szkół i przedszkoli - 2 litry na każde dziecko, ucznia, i pracownika placówki;
4) dla zakładów produkcyjnych, rzemieśniczych i usługowych, handlowych, użyteczności publicznej,
przychodni w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - 1 litr na każdego pracownika, jednakże
nie mniej niż jeden pojemnik 120 litrowy na lokal;
5) dla punktów gastronomicznych - 15 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne, dla punktów gastronomicznych
poza lokalem co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 120 litrów;
6) dla internatów, hoteli, pesjonatów, agroturystyki - 15 litrów na jedno łóżko;
7) dla działek rekreacyjnych zabudowanymi domkami letniskowymi - 30 litrów na każdą działkę w okresie
od 1 maja do 31 sierpnia i 10 litrów poza tym okresem; dopuszcza się jeden pojemnik dla większej liczby
działek o pojemności stanowiącej iloczyn normatywnej pojemności i liczby działek;
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8) dla ogródków działkowych - 20 litrów na każdą działkę w okresie od 1 kwietnia do 31 października
i 5 litrów poza tym okresm; dopuszcza się jeden pojemnik dla większej liczby działek o pojemności
stanowiącej iloczyn normatywnej pojemności i liczby działek;
§ 7. Miejsca gromadzenia odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej należy wyposażyć
w pojemniki na odpady pozostałe po wydzieleniu w drodze selektywnej zbiórki oraz w worki w kolorach
ujętych w § 5 na odpady zebrane selektywnie.
§ 8. 1. W miejscach publicznych (np. chodniki, place, parki, zieleńce, przystanki autobusowe, kolejowe
itp.) drobne odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach o minimalnej pojemności 30 litrów;
2. Pojemniki, o których mowa należy umieścić na przystankach komunikacji zbiorowej, a na pozostałych
terenach - w zależności od potrzeb;
§ 9. 1. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo
dostępnych dla ich użytkowników, jak i pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości w sposób niepowodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców
nieruchomości lub osób trzecich,
2. Właściciel nieruchomości utrzymuje pojemniki w należytym stanie sanitarnym i technicznym.
3. W zabudowie jednorodzinnej właściciel nieruchomości zobowiązany jest wystawić pojemniki i worki
na odpady przed posesję przed godziną 7.00 rano dnia, w którym odbierane są odpady,
Rozdział 4.
Utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów
§ 10. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym
i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów w pojemnikach i workach w szczególności poprzez
niedopuszczenie do zalegania odpadów komunalnych poza pojemnikami i workami.
Rozdział 5.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z nieruchomości
oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 11. 1. Odpady komunalne odbierane są nie rzadziej:
1) w zabudowie wielorodzinnej :
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady stanowiące odpady komunalne - 1 raz
w tygodniu;
b) odpady zebrane selektywnie - 1 raz co dwa tygodnie;
2) w zabudowie jednorodzinnej:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne
- odbierane 1 raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 31 października i 1 raz w miesiącu
w okresie od 1 listopada do 31 marca;
b) odpady zebrane selektywnie (szkło, metale, tworzywa sztuczne, papier) - 1 raz na dwa miesiące;
c) popiół i żużel z palenisk domowych - 1 raz po zakończeniu sezonu grzewczego w miesiącu kwietniu;
2. W przypadku nieruchomości, na których organizowane sa imprezy masowe wprowadza się obowiązek
usuwania odpadów niezwłocznie po zakończeniu imprezy.
3. Frakcje odpadów komunalnych zebrane w drodze selektywnej zbiórki oraz bioodpady odbierane są
w sposób ciągły w punkcie selektywnego zbierania odpadów. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych
mogą przekazać w/w odpady do PSZOK odpłatnie.
§ 12. Odpady powstałe w wyniku remontów obiektów na terenie nieruchomości nalezy gromadzić
w specjalnych kontenerach uniemożliwiających pylenie, zamówionych odpłatnie przez prowadzącego remont.
W przypadku niewielkiego remontu prowadzącego samodzielnie, odpady budowlane i rozbiórkowe
(z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych) w ilości wskazującej na pochodzenie z gospodarstwa domowego
należy dostarczyć do PSZOK.
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§ 13. W zabudowie jednorodzinnej biodpady można poddawać procesowi kompostowania
z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu pod warunkiem, że nie będzie to powodować
uciążliwości dla sąsiadów. W przypadku braku takich możliwości lub potrzeby oddania większej ilości tychże
odpadów w wyznaczonych terminach zbiórki, bądź poza wyznaczonymi terminami zbiórki należy dostarczyć je
do PSZOK.
§ 14. Meble i inne odpady wielogabarytowe powstałe w gospodarstwach domowych odbierane są
od mieszkańców w ramach zbiórek organizowanych 1 raz w roku oraz na bieżąco w PSZOK.
§ 15. Przeterminowane leki oraz odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych
w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia
monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igieł i strzykawek należy umieszczać w odpowiednio
oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w aptekach i przychodniach lekarskich oraz dostarczać do PSZOK.
§ 16. Chemikalia, odzież i tekstylia, zużyte opony dostarczać do PSZOK.
§ 17. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazać do punktu sprzedaży baterii i akumulatorów
lub do PSZOK.
§ 18. Zużyty sprzęt elektryczny i elektronuiczny z gospodarstw domowych należy przekazać na zasadch
określonych w ustwie z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektornicznym
do punktów zbierania zorganizowanych przez sprzedawców tego sprzętu. Ponadto w/w sprzęt będzie odbierany
w ramach zbiórki zorganizowanej dla właścicieli nieruchomości oraz na bieżąco w PSZOK.
§ 19. Popiół i żużel nalezy przekazać do PSZOK. Ponadto po zakończeniu okresu opałowego w miesiącu
kwietniu odebrany będzie w trakcie jednorazowej zbiórki.
§ 20. 1. Właściciel nieruchomości nieskanalizowanej jest zobowiązany do opróżniania zbiorników
bezodpływowych (szamb) z częstotliwością zapewniającą dopuszczenie do ich przepełnienia.
2. Właściciele nieruchomości, którzy pozbywaja się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych
oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na rzecz gminy mają obowiązek przechowywania dokumentów potwierdzająch realizację
obowiążków związanych z usuwaniem odpadów przez okres jednego roku.
Rozdział 6.
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 ostrożności zapewniających
ochrone zdrowia i życia ludzi i zwierząt, a także dołożenia starań aby te zwierzęta nie były uciążliwe
dla użytkowania terenów przeznaczonych do wspólnego użytkowania.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do sprawowania nad nimi właściwej opieki,
a w szczególności nie pozostawienia ich bez dozoru.
3. Psy muszą być wyprowadzane na uwięzi (smyczy) i tylko przez osoby, które są w stanie sprawować
odpowiedni nadzór nad zwierzęciem, a psy rasy uznawanych za agresywne, ich miemieszkańce 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 jegho zachowaniem. Nie wolno zwalniać ze smyczy psów ras
uznawanych za agresywne, ich mieszkańcy oraz innych zagrażających otoczeniu.
5. Zwolnienie z uwięzi psa bez kagańca jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości należycie
ogrodzonej w sposób jej opuszczenie, odpowiednio oznakowaną tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem.
Rozdział 7.
Wymagania utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym
także zakazu ich utrzymania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach
§ 22. 1. Zabrania się utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
w zabudowie mieszkaniowej, usługowej i produkcyjnej, na terenach działek rekreacyjnych oraz na terenach,
dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustalił zakaz.
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2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy zwierząt gospodarskich utrzymywanych na własne potrzeby
pod warunkiem, że nie sprawia to uciążliwości dla otoczenia i będzie prowadzone z zachowaniem warunków
sanitarno-higienicznych.
Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 23. 1. Obszarami podlegającymi obowiązkowej deratyzacji są nieruchomości zajęte pod budownictwo
zagrodowe i mieszkaniowe, związane z produkcją, handlem i magazynowaniem artykułów spożywczych
oraz świadczeniem w tym zakresie usług.
2. Ustala się terminy przeprowadzania deratyzacji:
1) od dnia 1 marca do 31 marca każdego roku;
2) od dnia 1 października do 31 października każdego roku;
3. W przpadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne, deratyzację przeprowadza
się bezzwłocznie na obszarach objetych zagrożeniem.
Rozdział 9.
Postanowienia końcowe
§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 25. Traci moc uchwała Nr XXI/156/2017 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siemiatycze (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego
poz. 4657) i uchwała Nr XXIII/167/2018 z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zmian w regulaminie utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Siemiatycze (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 726)
§ 25. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący
Adam Michał Boguszewski

