
  

UCHWAŁA NR XI/62 /19 

RADY GMINY CZEREMCHA 

z dnia 27 grudnia 2019 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czeremcha 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 4 ust. 1, 2 i 2a pkt 1 i 5 ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) Rada Gminy 

Czeremcha uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czeremcha stanowiący 

załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr X/61/15 Rady Gminy Czeremcha z dnia 1 grudnia 2015 roku (Dz. Urz. Woj. 

Podl. z 2015 r. poz. 4152) w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Czeremcha. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czeremcha. 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Mikołaj Wasiluk

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 2 stycznia 2020 r.

Poz. 23



Załącznik do uchwały Nr XI/62 /19 

Rady Gminy Czeremcha 

z dnia 27 grudnia 2019 r. 

Rozdział 1. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 1. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych obowiązani są do selektywnego zbierania następujących 

rodzajów odpadów komunalnych: 

1) papier i tektura, 

2) metale, 

3) tworzywa sztuczne, 

4) szkło (białe i kolorowe), 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

6) bioodpady, 

7) popiół i żużel, 

8) komunalne odpady niebezpieczne, 

9) przeterminowane leki i chemikalia, 

10) 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 igły i strzykawki, 

11) zużyte baterie i akumulatory, 

12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

13) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

14) zużyte opony, 

15) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

16) odpady tekstyliów i odzieży. 

2. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne nie mogą zawierać odpadów wymienionych w ust. 1 

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 

z części nieruchomości służących do użytku publicznego (chodników) położonych wzdłuż nieruchomości 

i bezpośrednio przy jej granicy, niezwłocznie po ustaniu opadów śniegu oraz w przypadku powstania 

oblodzenia chodnika. 

2. Uprzątnięty śnieg, lód oraz błoto pośniegowe właściciele nieruchomości powinni złożyć na chodniku 

przy krawężniku. Zabrania się usuwania ich na jezdnię. 

§ 3. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie własnej posesji 

w miejscach do tego wyznaczonych przez właściciela nieruchomości, w sposób nie powodujący uciążliwości 

dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości, z zachowaniem przepisów o ochronie środowiska. 

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

warunkiem niezanieczyszczania środowiska, gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego 

przeznaczonych i niestwarzania uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości. 

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są gromadzić odpady w przeznaczonych do tego 

pojemnikach, w tym także w przypadku zabudowy jednorodzinnej – w workach i kompostownikach. 

2. Uznaje się, że odpady wymienione w § 1 ust. 1 pkt 1-7 zbierane są w sposób selektywny, jeżeli: 

1) do worka lub pojemnika niebieskiego oznaczonego napisem „Papier”: 
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a) wrzucane są: gazety i czasopisma, zeszyty i książki, tektura, torebki papierowe, papier pakowy, pudełka 

kartonowe i tekturowe, ścinki drukarskie, papier biurowy i kserograficzny; 

b) nie są wrzucane: odpady higieniczne, kartony po mleku i napojach, papier lakierowany i powleczony 

folią, papier zatłuszczony lub mocno zabrudzony, papierowe worki po nawozach, cemencie i innych 

materiałach budowlanych, tapety, pieluchy jednorazowe i inne materiały higieniczne, zatłuszczone 

jednorazowe opakowania z papieru i naczyń jednorazowych, ubrania; 

2) do worka lub pojemnika żółtego oznaczonego napisem ,,Metale i tworzywa sztuczne”: 

a) wrzucane są: butelki po napojach (bez nakrętek i zgniecione), plastikowe nakrętki, plastikowe 

opakowania po produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku 

i sokach), opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, 

paście do zębów), plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie, puszki po napojach i konserwach, 

folia aluminiowa, złom żelazny i metale kolorowe, metalowe kapsle, zakrętki do słoików, styropian 

opakowaniowy, metale kolorowe, zabawki (z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale 

połączonych kilku surowców); 

b) nie są wrzucane: butelki i pojemniki z zawartością, opakowania po lekach i zużyte artykuły medyczne, 

opakowania po olejach silnikowych, części samochodowe, zużyte baterie i akumulatory, puszki 

i pojemniki po farbach i lakierach, zużyty sprzęt elektroniczny i AGD; 

3) do worka lub pojemnika zielonego oznaczonego napisem ,,Szkło”: 

a) wrzucane są: szkło opakowaniowe białe i kolorowe, butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, 

butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach; 

b) nie są wrzucane: szkło stołowe – żaroodporne, ceramika, doniczki, znicze z zawartością wosku, żarówki 

i świetlówki, szkło kryształowe, reflektory, nieopróżnione opakowania po lekach, olejach, 

rozpuszczalnikach, termometry i strzykawki, monitory i lampy telewizyjne, szyby okienne i zbrojone, 

szyby samochodowe, lustra i witraże, fajans i porcelana, kryształy, szkło okularowe; 

4) do worka lub pojemnika brązowego oznaczonego napisem „Bio”: 

a) wrzucane są: odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), drobne gałęzie drzew i krzewów, 

skoszona trawa, liście, kwiaty, trociny i kora drzew, resztki jedzenia; 

b) nie są wrzucane: kości zwierząt, odchody zwierząt, popiół z węgla kamiennego, leki, drewno 

impregnowane, płyty wiórowe i MDF, ziemia i kamienie; 

5) do worka lub pojemnika szarego oznaczonego napisem ,,Popiół”: 

a) wrzucane są: popiół i żużel z palenisk domowych; 

b) nie są wrzucane: zmiotki z ulic, piach, ziemia i kamienie. 

Rozdział 2. 

Rodzaj i minimalna pojemność pojemników i worków, przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz 

na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim 

stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym 

i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów 

§ 5. 1. W zabudowie jednorodzinnej pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

zapewnia właściciel nieruchomości, zaś worki na segregowane odpady komunalne zapewnia przedsiębiorca 

odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. 

2. W zabudowie wielolokalowej pojemniki na niesegregowane (zmieszane) i segregowane odpady 

komunalne zapewnia właściciel/zarządca nieruchomości. 

§ 6. Ustala się następujące rodzaje pojemników lub worków, przeznaczonych do selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych: 

1) oznaczone kolorem niebieskim z napisem ,,Papier”, z przeznaczeniem na papier i tekturę; 

2) oznaczone kolorem żółtym z napisem ,,Metale i tworzywa sztuczne”, z przeznaczeniem na metale, 

tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe; 
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3) oznaczone kolorem zielonym z napisem ,,Szkło”, z przeznaczeniem na szkło białe i kolorowe; 

4) oznaczone kolorem brązowym z napisem ,,Bio” z przeznaczeniem na bioodpady; 

5) oznaczone kolorem szarym z napisem ,,Popiół” z przeznaczeniem na popiół i żużel. 

§ 7. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemników na odpady komunalne niesegregowane (zmieszane), 

w zależności od liczby osób korzystających z tych pojemników: 

1) w zabudowie jednorodzinnej: 

a) do 3 osób – pojemnik o pojemności 80 l, 

b) od 4 do 10 osób – pojemnik o pojemności 120 l, 

c) powyżej 10 osób – pojemnik o pojemności 240 l, 

2) w zabudowie budynkami wielolokalowymi: 

a) do 40 mieszkańców – pojemnik o pojemności 240 l, 

b) powyżej 40 do 100 mieszkańców – pojemnik o pojemności 1100 l, 

c) powyżej 100 mieszkańców – 2 pojemniki o pojemności 1100 l. 

2. Ustala się minimalną pojemność pojemników na odpady komunalne segregowane, opisane w § 1 ust. 1 

pkt 1-7, w zależności od liczby osób korzystających z tych pojemników: 

1) w zabudowie jednorodzinnej: 

a) do 3 osób – pojemnik o pojemności 80 l, 

b) od 4 do 10 osób – pojemnik o pojemności 120 l, 

c) powyżej 10 osób – pojemnik o pojemności 240 l, 

2) w zabudowie budynkami wielolokalowymi: 

a) do 40 mieszkańców – pojemnik o pojemności 120 l, 

b) powyżej 40 do 100 mieszkańców – pojemnik o pojemności 240 l, 

c) powyżej 100 mieszkańców – pojemniki o pojemności 1100 l. 

3. Do selektywnego zbierania odpadów komunalnych na nieruchomościach jednorodzinnych dopuszcza się 

stosowanie worków o pojemności 60 l (popiół i żużel) i 120 l (odpady komunalne segregowane, opisane w § 1 

ust. 1 pkt 1-6). 

§ 8. 1. Obiekty użyteczności publicznej (szkoła, instytucje, cmentarze itp.) powinny być wyposażone 

w pojemniki o pojemności od 120 1 do 1100 1 lub kontenery, w zależności od potrzeb przy uwzględnieniu 

częstotliwości odbioru. 

2. Na drogach publicznych i przystankach autobusowych odpady komunalne należy gromadzić w koszach 

ulicznych, o pojemności 30 l lub 60 l. 

§ 9. Pojemniki na odpady powinny być rozmieszczone w granicy nieruchomości najlepiej bezpośrednio 

przy ogrodzeniu w miejscu specjalnie do tego wydzielonym na równej powierzchni w miarę możliwości 

utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota. 

§ 10. Właściciele nieruchomości zamieszkałych w budynkach jednorodzinnych zobowiązani są udostępnić 

pojemniki i worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów poprzez 

ich wystawienie poza teren nieruchomości w miejsce umożliwiające swobodny odbiór. 

§ 11. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymywania pojemników w należytym stanie 

sanitarnym oraz utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów. 

Pojemniki poddaje się obligatoryjnemu czyszczeniu, myciu i dezynfekcji nie rzadziej niż raz na 3 miesiące oraz 

naprawie lub konserwacji, nie rzadziej niż raz na rok. 

2. Czyszczenie, mycie i dezynfekcja pojemników powinna odbywać się z zachowaniem przepisów 

o ochronie środowiska. 
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Rozdział 3. 

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

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 12. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych 

niesegregowanych (zmieszanych) z terenu nieruchomości do pojemników ustawionych na własnej posesji,  

a w terminach odbioru odpadów udostępnić przedsiębiorcy odpowiadającemu za ich odbieranie. 

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów selektywnie zbieranych, 

o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-5 i 7 do pojemników (dopuszcza się stosowanie worków w zabudowie 

jednorodzinnej) ustawionych na własnej posesji, a w terminach odbioru odpadów udostępnić przedsiębiorcy 

odpowiadającemu za ich odbieranie. 

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów selektywnie zbieranych, 

o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 8-16 do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

zlokalizowanego przy ulicy Duboisa w Czeremsze, w godzinach 8.00 - 15.00. Punkt nieczynny w soboty, 

niedziele i święta. 

4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów selektywnie zbieranych, 

o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 6 (bioodpady) do pojemników (dopuszcza się stosowanie worków 

w zabudowie jednorodzinnej) ustawionych na własnej posesji, a w terminach odbioru odpadów udostępnić 

przedsiębiorcy odpowiadającemu za ich odbieranie. 

5. W zabudowie jednorodzinnej bioodpady oraz inne odpady ulegające biodegradacji można poddać 

procesowi kompostowania z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu pod warunkiem,  

że nie będzie to powodować uciążliwości dla sąsiadów. 

§ 13. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku. 

§ 14. Zabrania się wyrzucania do koszy ulicznych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych. 

§ 15. 1. Określa się częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości: 

1) odpady niesegregowane (zmieszane): 

a) w zabudowie jednorodzinnej – w okresie od kwietnia do października – raz na dwa tygodnie, 

w pozostałe miesiące – raz na miesiąc; 

b) w zabudowie wielolokalowej – w okresie od kwietnia do października – raz na tydzień, w pozostałe 

miesiące – dwa razy na miesiąc; 

2) bioodpady: 

a) w zabudowie jednorodzinnej – w okresie od kwietnia do października – raz na dwa tygodnie, 

w pozostałe miesiące – raz na miesiąc; 

b) w zabudowie wielolokalowej – w okresie od kwietnia do października – raz na tydzień, w pozostałe 

miesiące – raz na miesiąc; 

3) pozostałe odpady selektywnie zbierane – raz na miesiąc. 

2. Kosze uliczne oraz pojemniki na odpady znajdujące się w obiektach użyteczności publicznej należy 

opróżniać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, nie rzadziej niż raz na dwa 

tygodnie. 

3. Odbiór odpadów zebranych w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez podmiot 

odbierający odbywać się będzie co najmniej raz w roku. 

§ 16. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia urządzeń do gromadzenia 

nieczystości ciekłych. 

2. Zabrania się wylewania nieczystości ciekłych na teren własnej posesji jak i na pobliskie tereny, w tym 

również użytku publicznego, a także ich wprowadzania do gruntu, rowów, rzek oraz zbiorników wodnych. 
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3. Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają 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 potwierdzających realizację 

obowiązków związanych z wywozem nieczystości ciekłych oraz usuwaniem odpadów komunalnych tj. umowy 

na wykonywanie ww. usług oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi, przez okres jednego roku. 

Rozdział 4. 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 17. 1. Gmina, właściciele nieruchomości oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości, są zobowiązani do prowadzenia działań zmierzających do ograniczenia powstających odpadów 

komunalnych oraz do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych w taki sposób, aby 

ograniczyć ich ilość kierowaną na składowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia ilości 

kierowanych na składowiska odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych. 

2. Powstające w gospodarstwach domowych bioodpady powinny być w pierwszej kolejności wykorzystane 

przez mieszkańców we własnym zakresie np. poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach 

w zabudowie jednorodzinnej i terenach wiejskich. 

§ 18. Dopuszcza się możliwość przeprowadzania przez podmiot inny niż Gmina akcji informacyjnej 

w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości. 

Rozdział 5. 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 19. 1. Posiadanie zwierząt domowych nie może być uciążliwe dla ludzi i nie może stwarzać zagrożenia. 

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do sprawowania nad nimi stałego i skutecznego 

nadzoru. 

3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane stworzyć warunki uniemożliwiające wydostanie 

się zwierząt z terenu nieruchomości. 

4. Psy muszą być wyprowadzane na uwięzi i tylko przez osoby, które są w stanie sprawować odpowiedni 

nadzór nad zwierzęciem, a psy ras uznawanych za agresywne, ich mieszańce oraz inne zagrażające otoczeniu, 

wyłącznie przez osoby, które są w stanie zapanować nad zwierzęciem. 

5. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są obowiązane do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń 

pozostawionych przez zwierzęta w obiektach oraz na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, 

a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych. Postanowienie  

to nie dotyczy osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osób niewidomych, korzystających z psów 

przewodników. 

6. Osobom utrzymującym zwierzęta domowe nie wolno pozostawiać psa na uwięzi w taki sposób,  

że zagraża on otoczeniu. 

7. Zwolnienie psa ze smyczy, ale z nałożonym kagańcem jest dozwolone jedynie w miejscach mało 

uczęszczanych przez ludzi i tylko w sytuacji, gdy posiadacz ma możliwość sprawowania kontroli nad jego 

zachowaniem. Nie wolno zwalniać ze smyczy psów ras uznawanych za agresywne, ich mieszańców oraz 

innych zagrażających otoczeniu. 

Rozdział 6. 

Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej, w tym także zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych 

nieruchomościach 

§ 20. 1. Do obowiązków właścicieli nieruchomości utrzymujących zwierzęta gospodarskie na terenach 

wyłączonych z produkcji rolniczej należą: 

1) zabezpieczenie pomieszczenia przeznaczonego do chowu zwierząt gospodarskich w należytym stanie 

sanitarno – technicznym; 

2) zabezpieczenie nieruchomości przed wydostaniem się z niej zwierząt gospodarskich; 
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3) utrzymywanie zwierząt gospodarskich w sposób nie stwarzający uciążliwości dla mieszkańców 

nieruchomości sąsiednich; 

4) natychmiastowe usuwanie odchodów zwierzęcych, ściółki, karmy z terenów użyteczności publicznej; 

5) niedopuszczanie do zanieczyszczenia terenu nieruchomości; 

6) zapewnienie przechowywania odchodów zwierzęcych płynnych (gnojówka, gnojowica) w zbiornikach 

zamkniętych, obornik zaś należy magazynować na specjalnej nieprzepuszczalnej płycie zgodnie 

z odrębnymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 

2. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane tylko w gospodarstwach o zabudowie jednorodzinnej. 

3. Zabrania się utrzymania zwierząt gospodarskich na nieruchomościach zabudowanych budynkami 

wielolokalowymi. 

Rozdział 7. 

Obszary obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

§ 21. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary: 

1) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

2) obiekty użyteczności publicznej; 

3) nieruchomości, na których prowadzona jest hodowla zwierząt gospodarskich; 

4) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi do przetwórstwa lub składowania produktów 

rolno-spożywczych. 

2. Deratyzację przeprowadza się w terminach: 1-31 marca, 1-31 października o ile na obszarach 

wskazanych w ust. 1 stwierdzono występowanie gryzoni oraz niezwłocznie w każdym przypadku masowego 

pojawienia się gryzoni. 
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UZASADNIENIE 

 Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach stanowi wykonanie ustawowego upoważnienia, 

wynikającego z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, 2020) zobowiązującego organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 

do określenia wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy. 

Zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czeremcha ma na celu 

dostosowanie jego zapisów do wymogów znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, 2020) oraz dostosowanie do aktualnie 

obowiązującego systemu odbioru odpadów komunalnych. Regulamin jest aktem prawa miejscowego i stanowi 

źródło prawa powszechnie obowiązującego. 

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Hajnówce, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, 2020). 
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