
 

 

UCHWAŁA NR XLIII/664/17 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia 27 listopada 2017 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Białystok 

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1875) w związku z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XIV/199/15 Rady Miasta Białystok z dnia 23 listopada 2015 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok zmienionej uchwałą  

Nr XXIII/334/16 z dnia 30 maja 2016 r. oraz uchwałą Nr XXXII/500/17 z dnia 27 lutego 2017 r. (Dz. Urz. 

Województwa Podlaskiego z 2017 r. poz. 2398) wprowadza się następujące zmiany:  

1) w § 1 pkt 1) lit. a) otrzymuje brzmienie: 

„a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty 

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, odpady budowlane i rozbiórkowe 

stanowiące odpady komunalne, popioły i żużle z palenisk domowych oraz papier, szkło, 

metale, tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem 

bioodpadów,”; 

2) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o: 

1) Gminnych Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – należy przez to rozumieć 

miejsca, do których właściciele nieruchomości położonych na terenie Białegostoku samodzielnie 

dostarczają nieodpłatnie odpady komunalne zebrane w sposób selektywny; 

2) gospodarstwie domowym – należy przez to rozumieć wszystkie osoby spokrewnione lub 

niespokrewnione zamieszkałe w danym mieszkaniu, utrzymujące się lub nieutrzymujące się 

wspólnie, przy czym jeden punkt adresowy to jedno gospodarstwo domowe; 

3) metalach – należy przez to rozumieć odpady, o których mowa w § 4 ust. 4 Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania 

wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19); 

4) odpadach budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne – należy przez to 

rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych w wyniku prowadzenia we własnym 

zakresie remontów, budów i rozbiórek (drobnych prac remontowo – budowlanych); 
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5) odpadach komunalnych wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć odpady komunalne, które 

nie mogą być umieszczone ze względu na swoje rozmiary lub masę w pojemnikach na pozostałe 

odpady komunalne, sklasyfikowane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. 

w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923) jako rodzaj odpadów komunalnych łącznie 

z frakcjami gromadzonymi selektywnie; 

6) papierze – należy przez to rozumieć odpady, o których mowa w § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania 

wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19); 

7) pojemnikach – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne służące do gromadzenia odpadów 

komunalnych; 

8) popiołach i żużlach z palenisk domowych – należy przez to rozumieć frakcję zawierającą popioły 

i żużle z palenisk używanych w gospodarstwach domowych, urządzeń grzewczych i kotłów c.o. 

opalanych paliwem stałym (typu drewno, węgiel) i innymi paliwami stałymi, dopuszczonymi do 

obrotu handlowego; 

9) szkle – należy przez to rozumieć odpady, o których mowa w § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania 

wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19); 

10) tworzywach sztucznych - należy przez to rozumieć odpady, o których mowa w § 4 

ust. 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19); 

11) odpadach ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – należy przez 

to rozumieć odpady, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.); 

12) odpadach zielonych – należy przez to rozumieć odpady, o których mowa 

w art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1987 z późn. zm.).”; 

3) w Dziale II tytuł Rozdziału 1 otrzymuje brzmienie: 

„Wymagania w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości 

i terenach przeznaczonych do użytku publicznego”; 

4) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Na terenie nieruchomości utrzymuje się czystość i porządek poprzez: 

1) wyposażenie nieruchomości: 

a) w pojemniki do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych, 

b) w pojemniki lub worki do selektywnego zbierania papieru, 

c) w pojemniki lub worki do selektywnego zbierania łącznie: metali, tworzyw sztucznych 

i opakowań wielomateriałowych, 

d) w pojemniki lub worki do selektywnego zbierania szkła, 

e) w pojemniki lub worki do selektywnego zbierania odpadów zielonych, 

f) w pojemniki do selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji,  

ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, 

g) w pojemniki lub worki do selektywnego zbierania popiołu i żużlu z palenisk 

domowych; 

2) wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego: 

a) w pojemniki do selektywnego zbierania papieru, 
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b) w pojemniki do selektywnego zbierania łącznie: metali, tworzyw sztucznych 

i opakowań wielomateriałowych, 

c) w pojemniki do selektywnego zbierania szkła, 

d) w pojemniki do selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji,  

ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów 

e) w pojemniki do selektywnego zbierania odpadów zielonych; 

3) w przypadku zadeklarowania selektywnego sposobu zbierania odpadów – prowadzenie  

we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych; 

4) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 

publicznego; 

5) przestrzeganie wymagań dotyczących mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami 

i warsztatami naprawczymi.”; 

5) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. 1. Określa się rodzaje odpadów komunalnych zbieranych selektywnie: 

1) papier; 

2) metale; 

3) tworzywa sztuczne; 

4) szkło; 

5) opakowania wielomateriałowe; 

6) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów; 

7) odpady zielone; 

8) przeterminowane leki; 

9) chemikalia; 

10) zużyte baterie i akumulatory; 

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

13) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne; 

14) zużyte opony; 

15) popiół i żużel z palenisk domowych. 

2. Ustala się sposób selektywnego zbierania odpadów komunalnych: 

1) „u źródła” – bezpośrednio na terenie nieruchomości, w miejscu ich wytworzenia; 

2) na terenach przeznaczonych do użytku publicznego; 

3) w Gminnych Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

3. Bezpośrednio na terenie nieruchomości będą zbierane zmieszane odpady komunalne oraz 

selektywnie zbierane odpady komunalne typu: 

1) papier; 

2) łącznie: metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, 

3) szkło; 

4) odpady zielone; 

5) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, 
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6) meble i inne odpady wielkogabarytowe (w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny); 

7) popiół i żużel z palenisk domowych. 

4. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego zbierane będą następujące frakcje: 

1) papier; 

2) łącznie: metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe; 

3) szkło; 

4) odpady zielone; 

5) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. Lokalizacja miejsc 

gromadzenia odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego zostanie określona 

odrębnie i udostępniona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz w sposób 

zwyczajowo przyjęty. 

5. W Gminnych Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zbierane będą 

w szczególności frakcje odpadów wymienione w § 4 ust. 1 pkt 1 – 15. Lokalizacja Punktów oraz 

szczegółowy zakres świadczonych usług zostanie określona odrębnie i udostępniona na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.”; 

6) Dział III otrzymuje tytuł: 

„RODZAJ I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH 

DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE 

NIERUCHOMOŚCI I NA TERENACH PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU 

PUBLICZNEGO ORAZ NA DROGACH PUBLICZNYCH, WARUNKI 

ROZMIESZCZANIA TYCH POJEMNIKÓW I ICH UTRZYMYWANIA  

W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM  

I TECHNICZNYM”; 

7) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„§ 7. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych, z zastrzeżeniem ust. 2-3: 

1) pojemniki do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych; 

2) pojemniki do selektywnego zbierania papieru; 

3) pojemniki do selektywnego zbierania łącznie: metali, tworzyw sztucznych i opakowań 

wielomateriałowych; 

4) pojemniki do selektywnego zbierania szkła; 

5) pojemniki do selektywnego zbierania odpadów zielonych; 

6) pojemniki do selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym 

uwzględnieniem bioodpadów; 

7) kosze lub pojemniki uliczne do gromadzenia odpadów na drogach publicznych, w parkach 

i skwerach; 

8) pojemniki na odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne z uwzględnieniem 

pojemności uzależnionej od przewidywanej ilości odpadów; 

9) pojemniki do selektywnego zbierania popiołu i żużlu z palenisk domowych. 

2. Dopuszcza się zbieranie zmieszanych odpadów komunalnych w szczelnych workach w zabudowie 

jednorodzinnej w sytuacji wyjątkowego, krótkotrwałego zwiększenia ich ilości. 

3. W miejscu wytworzenia odpadów dopuszcza się stosowanie worków do selektywnego 

gromadzenia: 
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1) papieru; 

2) łącznie: metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych; 

3) szkła; 

4) odpadów zielonych; 

5) popiołu i żużlu z palenisk domowych.”; 

8) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 8. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do gromadzenia zmieszanych 

odpadów komunalnych: 

1) na terenie nieruchomości zamieszkałych: 

a) w zabudowie jednorodzinnej – pojemniki o pojemności 0,08 m
3 

na gospodarstwo 

domowe, 

b) w zabudowie wielorodzinnej – pojemniki o pojemności 1,1 m
3
. Pojemniki o mniejszej 

pojemności dopuszczalne są wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, np. z uwagi  

na ograniczenia terenowe i lokalowe; 

2) na terenie nieruchomości niezamieszkałych – pojemniki o pojemności 0,08 m
3
; 

3) na terenie nieruchomości „mieszanych”: 

a)  w zabudowie jednorodzinnej – pojemniki o pojemności 0,08 m
3
, 

b)  w zabudowie wielorodzinnej – pojemniki o pojemności 1,1 m
3
. Pojemniki o mniejszej 

pojemności dopuszczalne są wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, np. z uwagi  

na ograniczenia terenowe i lokalowe.”; 

9) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 9. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania: 

papieru, szkła, odpadów zielonych, odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym 

uwzględnieniem bioodpadów, popiołu i żużlu z palenisk domowych, łącznie: metali, tworzyw 

sztucznych i opakowań wielomateriałowych z zastrzeżeniem § 7 ust. 3: 

1) na terenie nieruchomości zamieszkałych: 

a) w zabudowie jednorodzinnej – pojemniki o pojemności 0,08 m
3
, 

b) w zabudowie wielorodzinnej – pojemniki o pojemności 1,1 m
3
. Pojemniki o mniejszej 

pojemności dopuszczalne są wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, np. z uwagi  

na ograniczenia terenowe i lokalowe;  

2) na terenie nieruchomości niezamieszkałych – pojemniki o pojemności 0,08 m
3
; 

3) na terenie nieruchomości „mieszanych” – pojemniki o pojemności 0,08 m
3
.”; 

10) § 11 otrzymuje brzmienie: 

„§ 11. Miejsca gromadzenia odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego 

wyposażone zostaną w pojemniki o pojemności od 1,1 m
3
.”; 

11) w Dziale III tytuł Rozdziału 6 otrzymuje brzmienie: 

„Wymagania techniczne dotyczące pojemników lub worków przeznaczonych  

do zbierania odpadów komunalnych”; 

12) § 12 otrzymuje brzmienie: 
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„§ 12. 1. Pojemniki stosowane do zbierania odpadów komunalnych powinny być szczelne, zamykane, 

o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej oraz odpowiadać wymaganiom zawartym 

w obowiązujących przepisach prawa i normach technicznych. 

2. Pojemniki lub worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dodatkowo 

powinny posiadać odpowiednią kolorystkę i być oznakowane w następujący sposób określający rodzaj 

gromadzonego odpadu, tj.: 

1) pojemnik lub worek przeznaczony do zbierania odpadów z papieru – koloru niebeskiego oznaczony 

napisem „Papier”; 

2) pojemnik lub worek przeznaczony do zbierania odpadów ze szkła – koloru zielonego oznaczony 

napisem „Szkło”; 

3) pojemnik lub worek przeznaczony do zbierania łącznie: metali, tworzyw sztucznych i opakowań 

wielomateriałowych – koloru żółtego oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne”; 

4) pojemnik przeznaczony do zbierania odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym 

uwzględnieniem bioodpadów – koloru brązowego oznaczony napisem „Bio”; 

5) pojemnik lub worek przeznaczony do zbierania odpadów zielonych – koloru brązowego z napisem 

„Odpady zielone”; 

6) worek przeznaczony do zbierania popiołu i żużlu z palenisk domowych – koloru szarego z napisem 

„Popiół”. 

3. Pojemnik przeznaczony do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych – koloru czarnego 

oznaczony napisem „Zmieszane odpady komunalne”. 

4. Pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych powinny być udostępniane przez 

właściciela nieruchomości celem ich trwałego oznakowania, na potrzeby identyfikacji pojemnika 

i monitorowania ilości odbieranych odpadów komunalnych.”; 

13) w Dziale III tytuł Rozdziału 7 otrzymuje brzmienie: 

„Zasady rozmieszczania pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania 

odpadów komunalnych i zbiorników do gromadzenia nieczystości ciekłych”; 

14) § 13 otrzymuje brzmienie: 

„§ 13. 1. Ustala się następujące warunki rozmieszczania pojemników lub worków przeznaczonych do 

zbierania odpadów komunalnych: 

1) lokalizacja miejsc gromadzenia odpadów komunalnych winna spełniać przepisy rozporządzenia 

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

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422); 

2) pojemniki lub worki należy ustawić w granicach nieruchomości której służą, w miejscu 

wydzielonym, zabezpieczonym przed zbieraniem się wody, błota i innych zanieczyszczeń; 

3) pojemniki lub worki należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych, w sposób niepowodujący 

nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich. 

2. Rozmieszczenie każdego z pojemników powinno gwarantować nieutrudniony dostęp do nich 

osobom korzystającym z nieruchomości oraz przedsiębiorcy odbierającemu z niej odpady komunalne. 

3. W przypadku, gdy miejsce usytuowania pojemników jest zamykane wymóg dostępności uważa się 

za spełniony, jeżeli w dniu, w którym następuje odbiór odpadów komunalnych zgodnie 

z harmonogramem odbioru, miejsce to pozostaje otwarte albo jeżeli przedsiębiorcy odbierającemu 

odpady komunalne został udostępniony klucz, pilot lub inne urządzenie umożliwiające mu dostęp do 

niego. 

4. W terminie odbioru odpadów komunalnych właściciele nieruchomości umieszczają pojemniki 

i worki wypełnione odpadami w miejscach umożliwiających ich odbiór. 
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5. Kosze lub pojemniki uliczne rozmieszcza się w pasach dróg publicznych oraz na innych terenach 

przeznaczonych do użytku publicznego, charakteryzujących się nasilonym ruchem pieszych, 

w szczególności przy oznakowanych przejściach dla pieszych, przystankach komunikacyjnych, parkach, 

placach zabaw.”; 

15) w § 15 ust. 1 pkt 4) otrzymuje brzmienie: 

„4) poddawanie ich w miarę potrzeb myciu, czyszczeniu preparatami dezynfekcyjnymi usuwającymi 

drobnoustroje, owady oraz nieprzyjemne zapachy.”; 

16) § 16 otrzymuje brzmienie: 

„§ 16. 1. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego: 

Lp. 
Rodzaj odpadu 

Nieruchomości, 

na których 

zamieszkują 

mieszkańcy – 

zabudowa 

jednorodzinna 

Nieruchomości, 

na których 

zamieszkują 

mieszkańcy – 

zabudowa 

wielorodzinna 

Nieruchomości, 

na których 

nie zamieszkują 

mieszkańcy, 

a powstają 

odpady 

komunalne 

Nieruchomości, 

które w części 

stanowią 

nieruchomości, 

na których 

zamieszkują 

mieszkańcy, a w 

części 

nieruchomości, 

na których 

nie zamieszkują 

mieszkańcy, 

a powstają 

odpady 

komunalne (tzw. 

„nieruchomości 

mieszane”) 

Tereny 

przeznaczone 

do użytku 

publicznego 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 
Zmieszane odpady 

komunalne 
1 raz na dwa 

tygodnie 

2 razy 

w tygodniu. 
W przypadku 

przepełnień 

pojemników 

dopuszcza się 

częstszy odbiór. 

Nie rzadziej niż 

1 raz na dwa 

tygodnie 

w zabudowie 

jednorodzinnej 

1 raz na dwa 

tygodnie 
Brak odbioru 

w zabudowie 

wielorodzinnej 

2 razy 

w tygodniu 

2. Papier 
1 raz na dwa 

tygodnie 

2 razy 

w tygodniu. 
W przypadku 

przepełnień 

pojemników 

dopuszcza się 

częstszy odbiór. 

1 raz na dwa 

tygodnie 

w zabudowie 

jednorodzinnej 

1 raz na dwa 

tygodnie 1 raz na dwa 

tygodnie w zabudowie 

wielorodzinnej 

2 razy 

w tygodniu 

3. 

Łącznie: metale, 

tworzywa sztuczne 

i opakowania 

wielomateriałowe 

1 raz na dwa 

tygodnie 

2 razy 

w tygodniu. 
W przypadku 

przepełnień 

pojemników 

dopuszcza się 

częstszy odbiór. 

1 raz na dwa 

tygodnie 

w zabudowie 

jednorodzinnej 

1 raz na dwa 

tygodnie 1 raz na dwa 

tygodnie w zabudowie 

wielorodzinnej 

2 razy 

w tygodniu 
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4. Szkło 1 raz w miesiącu 

2 razy 

w miesiącu. 
W przypadku 

przepełnień 

pojemników 

dopuszcza się 

częstszy odbiór. 

co najmniej 

1 raz w miesiącu 

w zabudowie 

jednorodzinnej 

1 raz w miesiącu 
1 raz 

w miesiącu 
w zabudowie 

wielorodzinnej 

2 razy 

w miesiącu 

5. Odpady zielone 

1 raz na dwa 

tygodnie 

w okresie 

marzec – 

listopad 

włącznie i 1 raz 

w miesiącu 

w okresie 

grudzień – luty 

włącznie 

1 raz w tygodniu 

w miesiącach 

marzec – 

listopad 

włącznie, 1 raz 

w miesiącu 

w okresie 

grudzień – luty 

włącznie. 
W przypadku 

przepełnień 

pojemników 

dopuszcza się 

częstszy odbiór. 

1 raz na dwa 

tygodnie 

w okresie 

marzec – 

listopad 

włącznie i 1 raz 

w miesiącu 

w okresie 

grudzień – luty 

włącznie 

w zabudowie 

jednorodzinnej 

1 raz na dwa 

tygodnie 

w okresie 

marzec – 

listopad 

włącznie i 1 raz 

w miesiącu 

w okresie 

grudzień – luty 

włącznie 

1 raz na dwa 

tygodnie 

w okresie 

marzec – 

listopad 

włącznie i 1 

raz w miesiącu 

w okresie 

grudzień – 

luty włącznie 

w zabudowie 

wielorodzinnej 

1 raz w tygodniu 

w miesiącach 

marzec – 

listopad 

włącznie, 1 raz 

w miesiącu 

w okresie 

grudzień – luty 

włącznie 

6. 

Odpady ulegające 

biodegradacji ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

bioodpadów 

1 raz na dwa 

tygodnie 

w okresie 

październik – 

kwiecień 

włącznie i 1 raz 

na tydzień 

w okresie maj – 

wrzesień 

włącznie 

2 razy 

w tygodniu. 
W przypadku 

przepełnień 

pojemników 

dopuszcza się 

częstszy odbiór. 

1 raz na dwa 

tygodnie 

w okresie 

październik – 

kwiecień 

włącznie i 1 raz 

na tydzień 

w okresie maj – 

wrzesień 

włącznie 

w zabudowie 

jednorodzinnej: 

1 raz na dwa 

tygodnie 

w okresie 

październik – 

kwiecień 

włącznie i 1 raz 

na tydzień 

w okresie maj – 

wrzesień 

włącznie 

1 raz 

w tygodniu 

w zabudowie 

wielorodzinnej 

2 razy 

w tygodniu 

7. 

Meble i inne 

odpady 

wielkogabarytowe 

(w tym zużyty 

sprzęt elektryczny 

i elektroniczny) 

1 raz na kwartał 

(3 miesiące) 
co najmniej 

1 raz w miesiącu 
brak odbioru 

w zabudowie 

jednorodzinnej 

odbiór - 1 raz na 

kwartał (3 

miesiące)  
brak odbioru 

w zabudowie 

wielorodzinnej  

odbiór - co 

najmniej 1 raz 

w miesiącu  

8. 

Popiół i żużel 

z palenisk 

domowych 

w zabudowie 

jednorodzinnej 

1 raz w miesiącu 

w okresie 

październik – 

kwiecień 

włącznie 

brak odbioru brak odbioru 

1 raz w miesiącu 

w okresie 

październik – 

kwiecień 

włącznie 

brak odbioru 
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2. Odbiór odpadów komunalnych następować będzie zgodnie z określonym harmonogramem, 

udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku i w sposób zwyczajowo 

przyjęty. 

3. Na drogach publicznych oraz na terenach nieruchomości należących do gminy i służących do 

użytku publicznego, kosze lub pojemniki na odpady powinny być opróżniane z częstotliwością 

nie dopuszczającą do ich przepełnienia, nie rzadziej niż 2 razy na tydzień w sezonie jesienno – zimowym 

i 3 razy na tydzień w sezonie wiosenno – letnim; 

4. Z nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe o charakterze publicznym lub 

z targowisk, giełd itp. – pojemniki na odpady powinny być opróżniane z częstotliwością 

nie dopuszczającą do ich przepełnienia.”; 

17) § 18 otrzymuje brzmienie: 

„§ 18. 1. Ustala się następujący sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości i z terenów przeznaczonych do użytku publicznego: 

1) zmieszane odpady komunalne należy zbierać w pojemnikach i udostępniać w terminie odbioru, 

przedsiębiorcy świadczącemu usługi w danym sektorze, wyłonionemu w drodze zamówienia 

publicznego udzielonego przez Gminę Białystok; 

2) papier, szkło, łącznie: metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe: 

a) należy zbierać w zależności od rodzaju zabudowy w pojemnikach lub workach 

i przekazywać w terminie odbioru przedsiębiorcy świadczącemu usługi w danym 

sektorze, wyłonionemu w drodze zamówienia publicznego udzielonego przez Gminę 

Białystok, 

b) można dostarczać do miejsc gromadzenia odpadów na terenach przeznaczonych  

do użytku publicznego, 

c) można przekazywać do Gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych; 

3) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów: 

a) należy zbierać w pojemnikach i przekazywać w terminie odbioru przedsiębiorcy 

świadczącemu usługi w danym sektorze, wyłonionemu w drodze zamówienia 

publicznego udzielonego przez Gminę Białystok, 

b) można dostarczać do miejsc gromadzenia odpadów na terenach przeznaczonych  

do użytku publicznego, 

c) można przekazywać do Gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych; 

4) odpady zielone: 

a) należy gromadzić w pojemnikach lub workach, a nie mieszczące się w nich ze względu 

na gabaryty, winny być przygotowane przez właściciela nieruchomości do odbioru 

w postaci związanych pakietów, w sposób umożliwiający bezpieczny załadunek 

i transport, a w terminie odbioru należy je udostępniać przedsiębiorcy świadczącemu 

usługi w danym sektorze, wyłonionemu w drodze zamówienia publicznego udzielonego 

przez Gminę Białystok, 

b) można dostarczać do miejsc gromadzenia odpadów na terenach przeznaczonych  

do użytku publicznego, 

c) można przekazywać do Gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych, 

d) można zagospodarowywać w kompostownikach jeżeli nie powoduje to uciążliwości  

dla otoczenia; 

5) przeterminowane leki powstające w gospodarstwach domowych: 
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a) można gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych 

w aptekach, 

b) można przekazywać do Gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych; 

6) chemikalia powstające w gospodarstwach domowych należy przekazywać do Gminnych Punktów 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych; 

7) zużyte baterie i akumulatory powstające w gospodarstwach domowych: 

a) można gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych na terenie 

placówek oświatowych, handlowych, punktów serwisowych sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego, urzędów i instytucji, 

b) można przekazywać do Gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych; 

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych: 

a) gromadzić należy nie wcześniej, niż 24 godz. przed wyznaczonym terminem odbioru 

wyłącznie w miejscu wskazanym przez właściciela (zarządcę) nieruchomości,  

a w terminie odbioru należy je udostępniać przedsiębiorcy świadczącemu usługi 

w danym sektorze, wyłonionemu w drodze zamówienia publicznego udzielonego przez 

Gminę Białystok, 

b) można przekazywać do punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego, 

c) można przekazywać do Gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych, 

d) można przekazywać do pojemników na elektroodpady rozstawionych na terenie Miasta 

Białegostoku; 

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe powstające w gospodarstwach domowych: 

a) gromadzić należy nie wcześniej, niż 24 godz. przed wyznaczonym terminem odbioru 

wyłącznie w miejscu wskazanym przez właściciela (zarządcę) nieruchomości,  

a w terminie odbioru należy je udostępniać przedsiębiorcy świadczącemu usługi 

w danym sektorze, wyłonionemu w drodze zamówienia publicznego udzielonego przez 

Gminę Białystok, 

b) można przekazywać do Gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych; 

10) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne pochodzące z gospodarstw 

domowych: 

a) można gromadzić w zamówionym pojemniku i indywidualnie zlecić transport 

podmiotowi uprawnionemu do świadczenia usług w tym zakresie, jako usługę 

komercyjną, 

b) można samodzielnie dostarczyć do Gminnych Punktów Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych; 

11) zużyte opony powstające w gospodarstwach domowych: 

a) można przekazywać do Gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych, 

b) można indywidualnie zlecić transport podmiotowi uprawnionemu do świadczenia usług 

w tym zakresie jako usługę komercyjną, 

12) popioły i żużle z palenisk domowych: 
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a) można gromadzić w pojemnikach stanowiących własność właścicieli nieruchomości lub 

workach i udostępnić w workach, w terminie odbioru, przedsiębiorcy świadczącemu 

usługi w danym sektorze, wyłonionemu w drodze zamówienia publicznego udzielonego 

przez Gminę Białystok, 

b) można przekazywać do Gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych; 

13) inne odpady problemowe powstające w gospodarstwach domowych należy przekazywać  

do Gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

2. Odpady komunalne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 – 14 powstające w innych źródłach niż 

gospodarstwa domowe można przekazywać do Gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych. 

3. Ustala się następujący sposób pozbywania się nieczystości ciekłych przez właścicieli 

nieruchomości: 

1) zgromadzone nieczystości ciekłe powinny być odbierane przez firmę wywozową i dostarczane  

do stacji zlewnej; 

2) właściciel nieruchomości nie może dopuścić do przepełnienia zbiornika i zanieczyszczenia 

powierzchni ziemi lub wód podziemnych; 

3) zabrania się wprowadzania nieczystości ciekłych do gruntu, rowów, rzek, zbiorników wodnych oraz 

wykorzystywania ich w rolnictwie, o ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej; 

4) przenośne toalety publiczne powinny być użytkowane zgodnie z zaleceniami producentów, 

utrzymywane w czystości, dezynfekowane i opróżniane z częstotliwością uzależnioną od potrzeb.”; 

18) § 22 otrzymuje brzmienie: 

„§ 22. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają tereny w rejonie mostów i kładek w rejonie rzeki Biała 

oraz cieku Dolistówka w granicach administracyjnych miasta Białegostoku. 

2. Deratyzację należy przeprowadzać dwukrotnie w ciągu roku: w okresie wiosennym – 

w miesiącach od marca do kwietnia oraz w okresie jesiennym od października do listopada, a także 

każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni. 

3. Na obszarach, na których nie wyznacza się obowiązkowej deratyzacji, deratyzację należy 

przeprowadzać każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni, a także na każde polecenie 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, przy użyciu środków 

gryzoniobójczych dopuszczonych do obrotu handlowego przez ministra właściwego do spraw zdrowia.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podlaskiego.  

 Przewodniczący Rady 

Mariusz Krzysztof Gromko 
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