
  

UCHWAŁA NR XVII/121/2021 

RADY GMINY PRZYTUŁY 

z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przytuły 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713 ze zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Łomży, uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przytuły, stanowiący 

załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XV/111/2020 Rady Gminy Przytuły z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie 

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 5348). 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły 

Andrzej Ciszewski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 7 maja 2021 r.

Poz. 1894



Załącznik do uchwały Nr XVII/121/2021 

Rady Gminy Przytuły 

z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY PRZYTUŁY 

Rozdział 1. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przytuły  

§ 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do: 

1) uprzątnięciu błota, śniegu, lodu  i innych zanieczyszczeń z chodnika położonego wzdłuż nieruchomości. 

2) gromadzenia uprzątniętego błota, śniegu i lodu przy krawędzi chodnika z jezdnią, w sposób umożliwiający 

swobodne i bezpieczne poruszanie się pieszych; 

§ 2. Utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych należy do obowiązków zarządców dróg. 

§ 3. Gmina obowiązana jest do: 

1) zapobiegania zanieczyszczeniu ulic, chodników, placów i terenów otwartych; 

2) utrzymania czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych; 

3) wywozu nieczystości zbieranych w koszach ulicznych. 

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

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

przydomowej oczyszczalni ścieków, 

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

środków ulegających biodegradacji. 

§ 5. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się pod 

warunkiem braku negatywnego oddziaływania na środowisko i uciążliwości dla otoczenia, a powstające 

odpady będą gromadzone selektywnie w pojemnikach do tego przeznaczonych. 

§ 6. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania powstałych na terenie nieruchomości 

odpadów komunalnych wyłącznie do przeznaczonych do tego celu pojemników, o których mowa w § 12 i § 13. 

§ 7. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych  

i umieszczania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych do pojemników lub worków, według ich 

przeznaczenia, zgodnie z postanowieniami § 12. 

§ 8. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmuje następujące frakcje odpadów: 

1) papier, tektura (makulatura, karton); 

2) szkło; 

3) metale; 

4) tworzywa sztuczne; 

5) opakowania wielomateriałowe; 

6) przeterminowane leki 

7) chemikalia; 

8) zużyte baterie i akumulatory; 

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

11) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

12) zużyte opony; 

13) bioodpady; 

14) popiół z palenisk domowych; 
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15) odpady tekstyliów i odzieży  

16) 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 

§ 9. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach 

bezodpływowych lub przetwarzania ich w przydomowych oczyszczalniach ścieków. 

Rozdział 2. 

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

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

na drogach publicznych, warunków rozmieszczenia tych pojemników i worków oraz utrzymania 

pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 10. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w znormalizowane 

pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych.  

§ 11. W celu realizacji obowiązku utrzymania czystości i porządku na nieruchomości stosuje się:  

1) pojemniki typu SM lub z tworzywa sztucznego o pojemności 110/120 litrów.  

2) pojemniki z tworzywa sztucznego o pojemności 240 litrów.  

3) worki 120 litrowe wykonane z folii polietylenowej o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, 

wykluczającej rozerwanie się worka; 

4) do zbierania popiołu dopuszcza się stosowanie pojemników o pojemności 120 litrów lub worki, z tym że 

waga worka z popiołem nie może przekraczać 25kg;  

§ 12. W miejscach użytku publicznego (w szczególności chodniki, place, parki, zieleńce, przystanki 

autobusowe), oraz drogach publicznych należy ustawić trudnopalne pojemniki lub kosze uliczne o minimalnej 

pojemności 30 l.  

§ 13.1. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów 

komunalnych:  

1) w zabudowie mieszkaniowej pojemniki o pojemności 110 l na jedno gospodarstwo domowe, dla dużych 

gospodarstw domowych 6 osób i więcej osób pojemnik  240 l;  

2) dla szkół wszelkiego typu, przedszkoli oraz podmiotów leczniczych pojemnik o pojemności nie mniejszy 

niż 110 l na każdych czterdzieścioro uczniów, pacjentów a także pracowników;  

3) dla lokali handlowych i gastronomicznych, co najmniej jeden pojemnik 110 l na lokal, z tym, że dla lokali 

gastronomicznych powinien przypadać pojemnik o objętości 110 l na każdych sześć miejsc 

konsumpcyjnych;  

4) przy lokalach handlowych i gastronomicznych jeśli prowadzona jest działalność spożywcza należy 

dodatkowo, na zewnątrz lokalu ustawić dostateczną liczbę koszy na odpady;  

5) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych  

i socjalnych – pojemnik 110 l na każdych 10 pracowników, ale co najmniej jeden pojemnik 110 l na 

zakład.  

2. Odpady komunalne, które są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w workach do tego celu 

przeznaczonych, o ujednoliconych kolorach i pojemnościach uwzględniając następujące normy:  

1) niebieskie – 120 l, oznaczone napisem „Papier” z przeznaczeniem na papier i makulaturę;  

2) żółte – 120 l, oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne” z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne  

i opakowania wielomateriałowe, a także drobny metal;  

3) zielone – 120 l, oznaczone napisem „Szkło” z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane bezbarwne  

i kolorowe;  

4) brązowe – 120 l, oznaczone napisem „Bio” z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji.  

3. Popiół należy zbierać do pojemnika lub worka. 

§ 14.1. Pojemniki i worki na odpady komunalne należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych, zarówno 

dla ich użytkowników, jak  i dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości, w sposób nie powodujący uciążliwości dla mieszkańców i osób trzecich.  
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2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki na odpady w takim stanie 

sanitarnym, porządkowym i technicznym, aby korzystanie z nich nie stanowiło zagrożenia dla zdrowia ich 

użytkowników. 

3. Kosze uliczne, o których mowa w § 13 należy utrzymywać w stanie technicznym uniemożliwiającym 

wydostawanie się odpadów pod wpływem wiatru, deszczu i innych czynników zewnętrznych.   

4. Miejsca ustawienia pojemników należy utrzymywać w czystości.  

Rozdział 3. 

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

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 15. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają odpady 

komunalne, zobowiązani są zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym 

do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, prowadzonym przez Wójta Gminy Przytuły.  

§ 16. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba), zobowiązani są do 

zawarcia umowy na opróżnianie szamb i transport nieczystości ciekłych z przedsiębiorcą posiadającym 

zezwolenie Wójta Gminy Przytuły na prowadzenie działalności z zakresu opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.  

§ 17. Określa się minimalną częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości: 

1) odpady zmieszane (niesegregowane):  

a) w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej – 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) odpady selektywnie zebrane: 

a) szkło - raz na kwartał, 

b) tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe w tym drobny metal -  raz na kwartał, 

c) papier – raz na kwartał, 

d) bioodapady: 

     - w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej - w okresie od kwietnia do października -raz 

        na dwa tygodnie, w pozostałe miesiące - raz na miesiąc, 

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

         miesiące - dwa razy na miesiąc 

e) popiół – raz na dwa miesiące w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia. 

§ 18.1. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi mogą 

poddawać bioodpady procesowi kompostowania w przydomowym kompostowniku z przeznaczeniem do 

własnego wykorzystania kompostu. 

2. W przypadku prowadzenia przydomowego kompostownika oraz właściwego selektywnego 

gromadzenia w nim bioodpadów, właściciel nie jest objęty selektywną zbiórką bioodpadów z miejsc ich 

wytwarzania. 

§ 19.1. W przypadku wskazanym w § 15 odbiór odpadów komunalnych selektywnie zebranych  

i zmieszanych następuje na warunkach wynikających z umowy  zawartej pomiędzy właścicielem 

nieruchomości a przedsiębiorcą, przy czym odbiór odpadów komunalnych zmieszanych ma następować nie 

rzadziej niż raz na miesiąc.  

2. W przypadku podmiotów handlowo-usługowych prowadzących działalność poza budynkami 

wprowadza się obowiązek codziennego usuwania odpadów.  

3. W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, wprowadza się obowiązek 

niezwłocznego usuwania odpadów po zakończeniu imprezy.  
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§ 20.1. Ilość nieczystości ciekłych ustala się na podstawie zużycia wody określonego wg wskazań 

wodomierza, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody wynikające z odrębnych 

przepisów.  

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości w sposób systematyczny, minimum raz w roku, nie dopuszczając do przepełnienia się zbiornika 

bezodpływowego, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. 

3. Dopuszcza się zmniejszenie ilości wywozów, o których mowa w ust. 2, w przypadku gdy właściciel 

nieruchomości udokumentuje, iż w ciągu roku zużył nie więcej niż 10 m3 wody. W takim przypadku właściciel 

nieruchomości zobowiązany jest do wywozu nieczystości ciekłych w ilości zgodnej z ilością zużytej  wody, 

stosując zasadę 10 m3 wody – jeden wywóz. 

4. Właściciele nieruchomości wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków są zobowiązani 

opróżniać zbiorniki z osadów ściekowych z częstotliwością zapewniającą prawidłowe funkcjonowanie 

oczyszczalni, określoną w instrukcji eksploatacji. 

5. Opróżnianie zbiorników powinno być wykonywane przez wyspecjalizowane firmy posiadające 

stosowne zezwolenia. 

§ 21. W celu ułatwienia odbioru odpadów komunalnych właściciele nieruchomości umieszczają pojemniki 

i worki wypełnione odpadami przy drodze dojazdowej do nieruchomości. 

§ 22. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wydzielania z odpadów komunalnych:  

1) przeterminowanych leków i chemikaliów;  

2) zużytych baterii i akumulatorów;  

3) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;  

4) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;  

5) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;  

6) zużytych opon;  

7) innych odpadów niebezpiecznych 

8) 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; 

9) odpadów tekstyliów i odzieży. 

§ 23.1. Przeterminowane leki należy gromadzić w specjalnych pojemnikach ustawionych w aptece  

w Przytułach.  

2. Przeterminowane chemikalia i inne odpady niebezpieczne należy przekazywać do Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

§ 24. Zużyte baterie należy gromadzić w specjalnych pojemnikach ustawionych w Urzędzie Gminy  

w Przytułach.  

§ 25. Zużyte akumulatory odbierane będą w punktach handlowych i serwisowych prowadzących sprzedaż 

i wymianę akumulatorów, jak również w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

§ 26. Odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbierane będą:  

1) w punktach sprzedaży detalicznej, przy zakupie sprzętu tego samego rodzaju, co zużyty sprzęt, w ilości  

nie większej niż ilość kupionego, nowego sprzętu,  

2) w czasie zbiórek prowadzonych okresowo - dwa razy w roku, o terminie i sposobie odbioru odpadów 

mieszkańcy zostaną powiadomieni przez Gminę z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem w sposób 

zwyczajowo przyjęty.  

3) w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.   

§ 27.1. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku robót niewymagających pozwolenia na 

budowę lub zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej będą odbierane na indywidualne 

zgłoszenie w ramach zryczałtowanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Mieszkańcy mogą 

w/w odpady dowieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (w ilości nie większej niż 

100kg/na gospodarstwo/ na rok). Obowiązek transportu leży po stronie właściciela nieruchomości.  
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2. Odpady budowlane i rozbiórkowe z innych robót nie będą odbierane od właścicieli nieruchomości  

w ramach pobieranej przez Gminę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Odpady te należy  

gromadzić w specjalnych pojemnikach uniemożliwiających pylenie, zamówionych odpłatnie przez 

prowadzącego remont.  

§ 28. Meble i inne odpady wielkogabarytowe pochodzące z terenu nieruchomości odbierane będą w czasie 

zbiórek prowadzonych okresowo - dwa razy w roku. O terminie  i sposobie odbioru odpadów mieszkańcy 

zostaną powiadomieni przez gminę, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem w sposób zwyczajowo 

przyjęty.  W/w odpady mieszkańcy mogą także przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych. 

§ 29. Zużyte opony należy przekazywać do zakładów serwisowych prowadzących sprzedaż i wymianę 

opon bądź też do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych do 4 sztuk/ na gospodarstwo/na rok  

(z wyłączeniem opon pochodzących z działalności rolniczej). 

§ 30. 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 wydzielić z powstających odpadów 

komunalnych oraz przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub przekazać 

uprawnionemu podmiotowi. 

§ 31. Odpady tekstyliów i odzieży należy przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych lub innemu uprawnionemu podmiotowi. 

§ 32. Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy gminy mogą również 

przekazywać zebrane w sposób selektywny odpady ze szkła, papieru i tworzyw sztucznych (w tym opakowania 

wielomateriałowe oraz drobny metal).  

Rozdział 4. 

 Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami  

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

wytwarzanych odpadów w szczególności poprzez: 

1) unikanie używania produktów nienadających się do recyklingu i kompostowania; 

2) kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych; 

3) używania torebek wielokrotnego użytku do codziennych zakupów; 

4) kompostowanie powstających w gospodarstwach domowych bioodpadów w przydomowych 

kompostownikach. 

§ 34. W celu realizacji zadań wynikających z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Gmina będzie 

podejmowała działania mające na celu zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców Gminy w zakresie 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz upowszechnienie systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi.  

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 

§ 35. 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, ponoszą też pełną odpowiedzialność  

za zachowanie tych zwierząt.  

§ 36. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, a w szczególności psy, należy:  

1) stały i skuteczny dozór nad psami i innymi zwierzętami domowymi;  

2) wyposażenie psa w obrożę;  

3) usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta w obiektach i na terenach 

przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, terenach 

zieleni, itp.  
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Rozdział 6. 

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,  

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

nieruchomościach 

§ 37.1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zakazuje się produkcji towarowej zwierząt 

gospodarskich, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Dopuszcza się prowadzenie małych przydomowych hodowli zwierząt gospodarskich z zachowaniem 

niżej określonych wymagań: 

1) zwierzęta gospodarskie powinny być utrzymywane wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych, 

przeznaczonych do chowu zwierząt gospodarskich o odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym; 

2) utrzymywanie zwierząt gospodarskich nie może powodować uciążliwości, w tym zapachowych dla innych 

użytkowników nieruchomości oraz obniżać standardów sanitarnych; 

3) nieruchomość, w której utrzymywane są zwierzęta gospodarskie należy zabezpieczyć przed wydostaniem 

się z niej zwierząt; 

4) zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzęta w miejscach publicznych należy niezwłocznie usuwać. 

Rozdział 7.  

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzenia  

§ 38.1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary zajęte pod zabudowę związaną z produkcją, handlem 

i magazynowaniem artykułów spożywczych. 

2. Deratyzacja powinna być przeprowadzona w terminie od dnia 1 października do 31 października danego 

roku. 
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