
 

 

UCHWAŁA NR XXII/127/2016 

RADY GMINY BAKAŁARZEWO 

z dnia 15 listopada 2016 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bakałarzewo 

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Suwałkach, uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bakałarzewo, który stanowi 

załącznik  do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XXVIII/94/2016 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 30 czerwca 2016 r.  

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bakałarzewo (Dz. Urz. Woj. Podl.  

z 2016 r. poz. 2860), zmieniona uchwałą nr XIX/114/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Podl.  

z 2016 r. poz. 3456). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bakałarzewo. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie  

z dniem 1 stycznia 2017 r. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Grzegorz Kozłowski 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 18 listopada 2016 r.

Poz. 4276



Załącznik do uchwały nr XXII/127/2016 

Rady Gminy Bakałarzewo 

z dnia 15 listopada 2016 r. 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bakałarzewo 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bakałarzewo 

dotyczące: 

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących: 

a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkt selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny sposób co najmniej takich odpadów 

komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone 

poodpada budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, 

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 rozmieszczenia tych pojemników  

i ich utrzymania 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; 

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 przeprowadzenia. 

Rozdział 2 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 2. 1. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na jej terenie wykonując 

obowiązki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zwanej dalej ustawą  

oraz poprzez: 

1) prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywaniu przedsiębiorcy odpadów komunalnych, w sposób 

opisany w § 3 niniejszego regulaminu; 

2) przekazywanie przedsiębiorcy odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych w terminach 

wyznaczonych harmonogramem odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Bakałarzewo; 

3) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie do najbliższego punktu selektywnego zbierania odpadów, 

w sytuacji, gdy ich przekazanie w terminie wyznaczonym harmonogramem odbioru odpadów jest 

niemożliwe; 
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4) rezygnację, zgodnie z zapisami ustawy, z indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych. 

2. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dozwolone jest wyłącznie na terenie nieruchomości 

nieprzeznaczonych do użytku publicznego, w miejscu utwardzonym, w sposób gwarantujący odprowadzenie 

powstających ścieków do kanalizacji lub zbiornika bezodpływowego. 

3. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi dopuszczalne są pod warunkiem,  

że nie spowodują zanieczyszczenia środowiska. 

4. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota i śniegu, oraz innych zanieczyszczeń  

z części nieruchomości służących do użytku publicznego. 

§ 3. Ustala się następujące zasady zbierania odpadów: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy zbierać w pojemnikach lub workach, a w terminach 

odbioru odpadów udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne; 

2) prowadzenie selektywnego zbierania dotyczy następujących frakcji odpadów komunalnych: 

a) przeterminowanych leków i chemikaliów, 

b) zużytych baterii i akumulatorów, 

c) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

d) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

e) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, 

f) zużytych opon, 

g) papieru i tektury, 

h) opakowań wielomateriałowych, 

i) szkła, 

j) tworzyw sztucznych, 

k) metali, 

l) odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych. 

3) zbiórka szkła dodatkowo może odbywać się w pojemnikach ogólnodostępnych tzw. ”gniazdach”; 

4) odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane  

i rozbiórkowe mieszkańcy, właściciele nieruchomości lub upoważniona przez właściciela nieruchomości 

osoba, zobowiązani są dostarczyć  do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub oddać 

podczas akcyjnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych. 

Rozdział 3 

Rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów  komunalnych  

na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników  

i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 4. Do zbierania odpadów komunalnych na nieruchomości przeznacza się pojemniki, worki i kosze  

na śmieci. 

§ 5. 1. Do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych na terenie nieruchomości służą 

znormalizowane pojemniki o pojemności minimum 60 litrów. 

2. Do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych na drogach publicznych służą kosze uliczne  

o minimalnej pojemności 10 litrów. 

3. Rozmieszczenie koszy ulicznych w pasach dróg publicznych, wzdłuż ciągów pieszych należy 

dostosować do intensywności i specyfiki ruchu pieszego. 

4. Do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych służą worki i pojemniki o pojemności minimum  

120 litrów, a do odpadów opakowaniowych ze szkła minimum 60 litrów. 
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§ 6. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 

w zabudowie jednorodzinnej: 

1) 120 litrów - jeśli w gospodarstwie przebywa do 2 osób; 

2) 240 litrów - jeśli w gospodarstwie przebywają ponad 2 osoby; 

3) 120 litrów - dodatkowo, jeśli w gospodarstwie domowym prowadzi się działalność agroturystyczną  

lub przebywają w nim osoby w sezonie turystycznym. 

2. W zabudowie wielorodzinnej należy ustawić pojemniki o łącznej objętości, co najmniej 30 litrów  

na każdego z mieszkańców. 

3. Ustala się tygodniowe wielkości wytwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych: 

1) 10 litrów na jednego mieszkańca; 

2) 3 litry na każdego ucznia i pracownika w placówce oświatowej; 

3) 5 litrów na jedno łóżko w hotelach, pensjonatach oraz agroturystyce; 

4) 5 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne i pracownika w lokalach gastronomicznych; 

5) 5 litrów na jednego pracownika w zakładach rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych, magazynach, 

hurtowniach, placówkach handlowych, placach budowy, biurach, urzędach, przychodniach, gabinetach 

lekarskich, lecznicach, aptekach, obiektach użyteczności publicznej; 

6) 2 litry na jedno miejsce pochówku na cmentarzu. 

§ 7. Dla poszczególnych rodzajów odpadów należy zastosować pojemniki lub worki w odpowiednich 

kolorach: 

1) brązowym, z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone, 

2) zielonym, z przeznaczeniem na szkło, 

3) niebieskim, z przeznaczeniem na papier i tekturę, 

4) żółtym, z przeznaczeniem na metale, tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe, 

5) czarnym, metalowym (pojemnik ocynkowany), ciemnozielonym lub ciemnoszarym z przeznaczeniem  

na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 

§ 8. 1. Pojemniki rozmieszcza się na terenie nieruchomości, na której wytwarzane są odpady komunalne. 

2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek udostępnić podmiotowi odbierającemu odpady komunalne 

pojemniki i worki w dniu wywozu odpadu, zgodnie z wyznaczonym harmonogramem odbioru odpadów. 

3. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych nie mogą być uszkodzone, bądź pozbawione 

istotnych elementów wyposażenia. 

4. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym. 

Rozdział 4 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z ternu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 9. 1. Określa się, że od właścicieli nieruchomości odbierana będzie każda zebrana przez nich ilość 

niesegregowanych (zmieszanych i odpadów ulegających biodegradacji) i segregowanych (papier, metal, 

tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe) odpadów komunalnych w następujący sposób: 

1) odbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących 

odpady komunalne od właścicieli nieruchomości prowadzone będzie z częstotliwością: 

a) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej- w okresie od maja do września z częstotliwością nie 

rzadziej niż 2 razy w miesiącu, a w okresie od października do kwietnia nie rzadziej niż 1 raz  

w miesiącu, 
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b) dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej - w okresie od maja do września z częstotliwością  

nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu, a w okresie od października do kwietnia nie rzadziej niż 1 raz  

w miesiącu, 

c) dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne - w okresie od maja  

do września z częstotliwością nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu, a w okresie od października  

do kwietnia nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, 

d) dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane 

na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku - w okresie od maja do września  

z częstotliwością nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu, a w okresie od października do kwietnia nie rzadziej 

niż 1 raz w miesiącu. 

2) odbieranie selektywnie zebranych odpadów z papieru, tektury, tektury, opakowań wielomateriałowych, 

szkła, tworzyw sztucznych metali: 

a) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, 

b) dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, 

c) dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne- nie rzadziej niż 1 raz  

w miesiącu, 

d) dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane 

na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku - nie rzadziej niż 1 razy w miesiącu. 

2. Odbieranie szkła z pojemników ogólnodostępnych tzw. „gniazd” odbywać się będzie nie rzadziej niż  

1 raz w miesiącu. 

3. Odbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych, zużytych 

opon odbywać się będzie w terminach wyznaczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne  

z częstotliwością, co najmniej 2 razy w roku. 

4. Przeterminowane leki należy przekazywać do punktów zlokalizowanych na terenie aptek. 

5. Zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe należy przekazywać do punktów 

zbiórki zlokalizowanych w budynkach użyteczności publicznej. 

6. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktu selektywnej zbiórki odpadów, odpady 

komunalne zebrane w sposób selektywny, w przypadku, gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza 

harmonogramem. 

7. Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z koszy ulicznych powinna być dostosowana  

do ilości gromadzonych w nich odpadów, jednak opróżnianie ich winno odbywać się nie rzadziej niż raz  

na tydzień. 

8. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest opróżniać zbiornik bezodpływowy na odpady płynne  

nie rzadziej niż raz na kwartał. 

9. Pozbywanie się z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

nieczystości ciekłych powinno następować za pośrednictwem podmiotu posiadającego zezwolenie  

na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych. 

Rozdział 5 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dla województwa podlaskiego 

na lata 2012 - 2017 

§ 10. Właściciele nieruchomości powinni kierować się zasadami zmierzającymi do ograniczenia ilości 

wytwarzanych odpadów w szczególności poprzez: 

1) unikanie używania produktów nie nadających się do recyklingu i kompostowania, 

2) kupowanie produktów zapakowanych w minimalną ilość opakowań, 

3) kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych, 

4) wielokrotne używanie produktów i opakowań. 
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Rozdział 6 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe mające na celu ochronę przed zagrożeniem  

lub uciążliwością dla ludzi przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 11. 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. 

2. Na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku, psa należy prowadzić na uwięzi. Psy ras uznanych  

za agresywne oraz osobniki agresywne lub mogące stanowić zagrożenie dla otoczenia muszą być 

wyprowadzane na uwięzi i z założonym kagańcem, i tylko przez osoby mogące zapewnić bezpieczeństwo 

osobom przebywającym w pobliżu zwierzęcia. 

3. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do uprzątania zanieczyszczeń spowodowanych przez  

te zwierzęta w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku. Zebrane odchody zwierzęce należy 

umieszczać w koszach przyulicznych lub pojemnikach na niesegregowane odpady komunalne. Obowiązek ten 

nie dotyczy osób niepełnosprawnych, korzystających z psów przewodników lub psów asystujących. 

Rozdział 7 

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,  

w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych 

nieruchomościach 

§ 12. 1. Na terenie gminy Bakałarzewo zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy terenów 

przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę jednorodzinną  

i wielorodzinną, a także zwartych terenów, zajętych przez instytucje użyteczności publicznej, placówki 

handlowe i usługowe, hotele, domy i ośrodki wypoczynkowe, placówki prowadzące zbiorowe żywienie. 

2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się utrzymanie zwierząt 

gospodarskich przy zachowaniu następujących warunków: 

1) zapewnienia minimalnych warunków utrzymania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich, 

wynikających z odrębnych przepisów, 

2) zabezpieczenia zwierząt przed możliwością samowolnego opuszczenia nieruchomości, 

3) gromadzenia i usuwania powstających w związku z prowadzoną działalnością rolniczą odpadów  

i nieczystości w sposób niepowodujący zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód 

powierzchniowych i podziemnych, 

4) niepowodowania przez prowadzoną działalność rolniczą uciążliwości dla właścicieli nieruchomości 

sąsiednich, 

5) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych. 

Rozdział 8 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia 

§ 13. 1. Deratyzacji podlegają obszary: 

1) zabudowane obiektami użyteczności publicznej; 

2) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź 

przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych; 

3) zabudowane obiektami, w których prowadzona jest hodowla zwierząt; 

4) zabudowy mieszkaniowej. 

2. Ustala się terminy przeprowadzenia deratyzacji: 

1) od dnia 1 marca do dnia 31 marca; 

2) od dnia 1 października do dnia 31 października. 
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