
  

UCHWAŁA NR XV/130/2021 

RADY GMINY POŚWIĘTNE 

z dnia 12 marca 2021 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poświętne 

Na podstawie art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, poz. 2361, z 2019 r. poz. 2020) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 

ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) 

po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, Rada Gminy 

Poświętne uchwala, co następuje: 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poświętne. 

Rozdział 2. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do zbierania w sposób selektywny powstałych na terenie 

nieruchomości odpadów komunalnych poprzez: 

1) zbiórkę w przeznaczonych do tego pojemnikach lub workach następujących frakcji odpadów: 

a) papier (w skład tej frakcji odpadów wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe 

z papieru i odpady opakowaniowe z tektury) zbiera się w pojemnikach lub workach koloru niebieskiego 

oznaczonych napisem „Papier”, 

b) szkło (w skład tej frakcji odpadów wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła) 

zbiera się w pojemnikach lub workach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło”, 

c) metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe (w skład tej frakcji odpadów 

wchodzą odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym 

odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe) zbiera się 

w pojemnikach lub workach koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, 

d) bioodpady zbiera się w pojemnikach lub workach koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio”, 

e) popiół (w skład tej frakcji odpadów wchodzą popiół oraz żużel z palenisk domowych) zbiera się 

w pojemnikach lub w workach koloru szarego oznaczonych napisem „Popiół”, 

f) odpady komunalne niesegregowane (pozostałe frakcje odpadów komunalnych nienadające się  

do segregacji) zbiera się w pojemnikach lub workach w kolorze innym niż obowiązujące kolory 

pojemników lub worków na odpady komunalne, gromadzone w sposób selektywny, oznaczonych 

napisem „Odpady niesegregowane”, 
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2) zbiórkę wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych z podziałem na następujące 

frakcje: 

a) odpady niebezpieczne, 

b) przeterminowane leki i chemikalia, 

c) 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, 

d) zużytych baterii i akumulatorów, 

e) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

f) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

g) zużytych opon, 

h) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

i) odpadów tekstyliów i odzieży; 

3) gromadzenie w miejscach wyznaczonych przez właściciela nieruchomości, odpadów wielko- gabarytowych 

(np.: mebli, wykładzin, dywanów, okien), zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w czasie 

dostosowanym do harmonogramu ich odbioru, w celu odbioru przez przedsiębiorcę wyłonionego przez 

Gminę Poświętne w drodze przetargu lub dostarczanie ich do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych, o którym mowa w pkt 5; 

4) gromadzenie w miejscach wyznaczonych przez właściciela nieruchomości, odpadów budowlanych 

i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, które przedsiębiorca wyłoniony przez Gminę Poświętne 

w drodze przetargu ma obowiązek odebrać lub dostarczanie ich do Gminnego Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych, o którym mowa w pkt 5; 

5) samodzielne dostarczanie do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

odpadów, o których mowa w pkt 2. Informacje o w/w Punkcie udostępnione będą na stronie internetowej  

http://bip.ug.poswietne.wrotapodlasia.pl;  

6) kompostowanie na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych. 

2. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości przez: 

1) bieżące zbieranie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i bezzwłoczne umieszczanie ich 

w pojemnikach lub workach zlokalizowanych na terenie nieruchomości; dopuszcza się samodzielne 

dostarczanie odpadów do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie 

z ust. 1 pkt 5; 

2) dbanie o nieprzepełnianie pojemników i worków poprzez odpowiedni dobór ich pojemności; 

3) wystawianie pojemników i worków z odpadami, bezpośrednio przed nieruchomościami zabudowanymi 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i domkami letniskowymi lub innymi nieruchomościami 

wykorzystywanymi na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, do godziny 6.00 w dniu ich odbioru przez 

przedsiębiorcę, wyłonionego przez Gminę Poświętne w drodze przetargu. 

§ 3. 1. Nie należy gromadzić w pojemnikach i workach na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego 

popiołu i żużla, gruzu budowlanego, szlamów, substancji żrących i wybuchowych, a także odpadów 

z działalności gospodarczej, które nie są odpadami komunalnymi. 

2. Nie należy spalać w pojemnikach lub na terenie nieruchomości, bądź poza nią, jakichkolwiek odpadów 

komunalnych. 

§ 4. Na terenie Gminy Poświętne nie należy: 

1) gromadzić wszelkich odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych; 

2) gromadzić i umieszczać w koszach ulicznych odpadów komunalnych wytworzonych w lokalach 

handlowych, lokalach gastronomicznych, lokalach usługowych i mieszkalnych; 
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3) podrzucać odpadów komunalnych na teren innej nieruchomości i do pojemników lub worków będących 

w posiadaniu innego właściciela. 

§ 5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 

z części nieruchomości służących do użytku publicznego w miarę występujących potrzeb w celu umożliwienia 

swobodnego i bezpiecznego przemieszczania się pojazdów i pieszych. 

§ 6. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem: 

1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika 

bezodpływowego; 

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

środków ulegających biodegradacji; 

3) iż mycie dotyczy nadwozia samochodu. 

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) iż naprawa pojazdów samochodowych dotyczy drobnych napraw; 

3) iż naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości. 

§ 7. 1. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być 

zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego w celu ich opróżnienia. 

2. Nie należy odprowadzać nieczystości ciekłych do miejsc do tego celu nieprzeznaczonych tj. do ziemi, 

rowów odwadniających, wód powierzchniowych płynących i stojących, kanalizacji deszczowej oraz pompować 

ich na pola i łąki. 

Rozdział 3. 

Rodzaje 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 rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania 

pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 8. 1. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Poświętne to: 

1) kosze uliczne o pojemności nie mniejszej niż 30 L; 

2) pojemniki zamykane o pojemności nie mniejszej niż 120 L; 

3) kontenery o pojemności: 1,1 m3, 2,5 m3, 4 m3, 5 m3, 7 m3, 10 m3; 

4) worki o pojemności nie mniejszej niż 80 L; 

5) inne pojemniki i kontenery. 

2. Pojemniki, kontenery i worki wymienione w ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 powinny spełniać wymagania 

obowiązujących Polskich Norm lub posiadać wystawioną przez producenta deklarację zgodności zgodnie 

z ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r., poz. 544, 

z 2018 r. poz. 1338, z 2020 r. poz. 1086). 

3. Odpady komunalne zebrane selektywnie należy gromadzić w pojemnikach lub workach o następującej 

kolorystyce: 

1) niebieski – przeznaczony na papier i tekturę; 

2) żółty - przeznaczony na metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe; 

3) zielony - przeznaczony na szkło; 

4) brązowy - odpady ulegające biodegradacji; 

5) szary - przeznaczony na popiół i żużel z palenisk domowych; 
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6) inny kolor niż wyżej wymienione kolory pojemników lub worków – przeznaczony na odpady komunalne 

niesegregowane (pozostałe frakcje odpadów komunalnych nienadające się do segregacji). 

4. W zabudowie wielorodzinnej pojemniki na potrzeby selektywnej zbiórki odpadów powinny znajdować 

się w każdym stanowisku śmietnikowym. 

5. Dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, dla celów selektywnej 

zbiórki odpadów stosuje się pojemniki i worki o pojemności określonej w ust. 1 i o kolorystyce określonej 

w ust. 3. 

6. Pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych powinny posiadać trwałe oznaczenie 

pozwalające na określenie ich przeznaczenia oraz utrzymane w odpowiedniej kolorystyce. 

7. Urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny być utrzymane w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym, okresowo myte, dezynfekowane nie rzadziej niż dwa razy do roku. 

§ 9. 1. Ustala się następującą minimalną pojemność pojemników i worków przeznaczonych do zbierania 

odpadów komunalnych na terenach zamieszkałych, gdzie zamieszkuje: 

1) nie więcej niż 3 osoby – 1 x 120 L; 

2) od 4 do 6 osób – 1 x 240 L lub 2 x 120 L; 

3) od 7 do 10 osób – 1 x 240 L i 1 x 120 L lub 3 x 120 L; 

4) od 11 do 15 osób – 2 x 240 L lub 4 x 120 L; 

5) powyżej 15 osób w zależności od potrzeb, z zachowaniem, że na każde kolejne 3 osoby przypada 120 L. 

2. W celu wyposażenia nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne w pojemniki lub worki o odpowiedniej pojemności, ustala się następującą minimalną tygodniową 

ilość wytwarzanych odpadów komunalnych: 

1) dla budynków użyteczności publicznej, poza wymienionymi poniżej – 2 L na każdego pracownika  

– dla każdego rodzaju odpadów; 

2) dla szkół każdego typu - 2 L na każdego ucznia i pracownika – dla każdego rodzaju odpadów; 

3) dla przedszkoli – 2 L na każde dziecko i pracownika – dla każdego rodzaju odpadów; 

4) dla lokali handlowych – 20 L na każde 10 m2 powierzchni całkowitej lokalu handlowego lecz co najmniej 

120 L – dla każdego rodzaju odpadów; 

5) dla lokali gastronomicznych – 20 L na jedno miejsce konsumpcyjne lecz co najmniej jeden pojemnik  

120 L na lokal – dla każdego rodzaju odpadów; 

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

i socjalnych – 120 L dla każdego rodzaju odpadów, na każdych 10 pracowników; 

7) dla cmentarzy – 1 L na jedno miejsce pochówku – dla każdego rodzaju odpadów. 

3. Drogi publiczne w terenie zabudowanym wyposaża się w kosze uliczne o pojemności nie mniejszej  

niż 30 L. 

§ 10. Ustala się następujące zasady wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki na odpady 

komunalne: 

1) każda nieruchomość powinna być wyposażona w pojemniki i worki do gromadzenia odpadów 

komunalnych; 

2) zezwala się na wspólne korzystanie przez właścicieli kilku sąsiadujących ze sobą nieruchomości z jednego 

lub kilku pojemników na odpady komunalne za zgodą właściciela pojemnika oraz w porozumieniu 

z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne, wyłonionym przez Gminę Poświętne w drodze 

przetargu, zachowując przy tym minimalną pojemność pojemnika, wyliczoną według zasad określonych 

w § 9 ust. 1; 

3) w przypadku prowadzenia działalności handlowej w branży spożywczej lub gastronomicznej, podmiot 

prowadzący taką działalność zobowiązany jest do ustawienia poza lokalem dodatkowych koszy na odpady, 

które powinny być systematycznie opróżniane. 
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§ 11. Pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych należy ustawiać w miejscach łatwo 

dostępnych, zarówno dla użytkowników jak i pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, 

w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości i osób 

trzecich, z zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1065, z 2020 r. poz. 1608, poz. 2351), na równej utwardzonej nawierzchni, zabezpieczonej przed 

zbieraniem się wody i błota.  

Rozdział 4. 

Utrzymanie w odpowiednim  stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów 

§ 12. 1. Miejsca gromadzenia odpadów powinny być utrzymywane przez właścicieli nieruchomości 

w odpowiednim  stanie sanitarnym i porządkowym. 

2. W celu utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów, 

właściciele nieruchomości zobowiązani są do sprawowania systematycznego nadzoru nad tymi miejscami, 

zapobiegania zanieczyszczeniom odpadami komunalnymi, utrzymywania ładu i porządku, zabezpieczenia 

miejsc przed osobami trzecimi, poprzez ich usytuowanie na terenie zamkniętym. 

Rozdział 5. 

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

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 13. 1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady stanowiące odpady komunalne 

z terenu nieruchomości, odbierane będą z następującą częstotliwością: 

1) w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy: 

a) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych i domków letniskowych lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – nie rzadziej niż raz na miesiąc, 

b) z budynków wielolokalowych – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

2) w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: 

a) z budynków użyteczności publicznej – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

b) z pozostałych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – 

nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 

2. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 w okresie od kwietnia do października odbierane będą 

nie rzadziej niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych i domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe. 

3. Odpady komunalne zbierane selektywnie z terenu nieruchomości odbierane będą z następującą 

częstotliwością: 

1) w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy: 

a) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych i domków letniskowych lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe  –  nie rzadziej niż raz na miesiąc, 

b) z budynków wielolokalowych – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

2) w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: 

a) z budynków użyteczności publicznej – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

b) z pozostałych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – 

nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 

4. W przypadku nieruchomości na których organizowane są imprezy masowe trwające powyżej jednego 

dnia wprowadza się obowiązek codziennego usuwania odpadów oraz nieczystości ciekłych. 
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5. Kosze uliczne na odpady rozmieszczone w pasach drogowych dróg publicznych należy opróżniać raz  

na dwa tygodnie, a w razie zwiększonej ilości odpadów, z częstotliwością niedopuszczającą do ich 

przepełnienia. Kosze zlokalizowane na skwerach, zieleńcach, w parkach należy opróżniać z częstotliwością 

zapewniającą lokalne potrzeby w tym zakresie. 

6. Pojemniki na baterie rozmieszczone w obiektach użyteczności publicznej oraz placówkach oświatowych 

na terenie Gminy Poświętne należy opróżniać co pół roku, a w razie zwiększonej ilości baterii, 

z częstotliwością nie dopuszczającą do ich przepełnienia. 

7. Nieczystości ciekłe ze zbiorników bezodpływowych muszą być usuwane z nieruchomości 

z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, a także zanieczyszczenie 

powierzchni ziemi, wód powierzchniowych i podziemnych. Częstotliwość opróżniana zbiorników powinna być 

dostosowana do ilości wytwarzanych nieczystości ciekłych. Odbiór nieczystości ciekłych odbywa się  

na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości złożonego do przedsiębiorcy, z którym podpisał umowę. 

§ 14. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. 

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez 

umieszczanie ich w odpowiednich pojemnikach i workach, a następnie odbieranie przez przedsiębiorcę 

odbierającego odpady. 

3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki oraz worki przeznaczone do zbierania 

odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawianie poza teren 

nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.  

Rozdział 6. 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 15. 1. Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości przez podmioty uprawnione do odbioru 

odpadów z terenu gminy, w pierwszej kolejności podlegać będą unieszkodliwianiu w instalacjach regionalnych 

bądź zastępczych, przekazywane innym podmiotom do odzysku lub recyklingu, a na końcu na odpowiednie 

składowisko odpadów komunalnych. 

2. Gmina, właściciele nieruchomości oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli 

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

komunalnych oraz 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. 

3. Wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych oraz osiągnięcie odpowiednich 

poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych realizowane będą poprzez selektywne ich zbieranie 

i odbiór przez przedsiębiorców oraz w dalszej kolejności właściwe postępowanie z nimi. 

4. Ograniczenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych 

kierowanych na składowiska powinno być osiągane na terenie Gminy Poświętne poprzez ich indywidualne 

zagospodarowanie w przydomowych kompostownikach lub ich selektywne zbieranie i odbieranie. 

Rozdział 7. 

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

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

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

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

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

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

zielonych. 
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Rozdział 8. 

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, 

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

nieruchomościach 

§ 17. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane 

pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszej uchwale. 

2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany: 

1) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku hodowlą odpadów i nieczystości w sposób 

zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszej uchwały; 

2) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości; 

3) nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkałych na nieruchomości lub 

nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak: hałas, odór. 

3. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach przeznaczonych w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego pod tereny mieszkaniowe oraz w obrębie istniejącej zabudowy budynkami 

wielolokalowymi. 

Rozdział 9. 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia 

§ 18. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary: 

1) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi do przetwórstwa bądź przechowywania lub 

składowania produktów rolno-spożywczych; 

2) zabudowane obiektami użyteczności publicznej. 

2. Deratyzację przeprowadza się corocznie w grudniu, o ile na obszarach wskazanych w ust. 1 stwierdzono 

występowanie gryzoni. 

Rozdział 10. 

Postanowienia końcowe 

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne. 

§ 20. Traci moc uchwała Nr VII/60/19 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 października 2019 r. w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poświętne (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2019 r. 

poz. 5132), 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Wiesław Gołębiewski 
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