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UCHWAŁA NR 156/XX/21
RADY GMINY W PERLEJEWIE
z dnia 16 marca 2021 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Perlejewo
Na podstawie 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 (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.) po zasięgnięciu
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach, uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Perlejewo, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr 108/XXII/17 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Perlejewo (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r.,
poz. 4649).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Perlejewo
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Bogdan Radziszewski
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Załącznik do uchwały Nr 156/XX/21
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 16 marca 2021 r.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Perlejewo
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Perlejewo
dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
a) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej: papier, metale,
tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady;
b) selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty selektywnego zbierania
odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które
zapewniają przyjmowanie co najmniej odpadów komunalnych: wymienionych w § 1 pkt 1 lit. a,
odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, 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, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych
oraz odpadów tekstyliów i odzieży;
c) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego;
d) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
2) rodzaju i minimalnej pojemności 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, przy uwzględnieniu:
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych
źródłach;
b) liczby osób korzystających z tych pojemników lub worków;
3) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów;
4) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
5) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem
lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
7) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym
także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;
8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 2. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących
rodzajów odpadów:
1) papier (odpady z papieru, w tym tektura oraz odpady opakowaniowe z papieru i tektury);
2) szkło (białe i kolorowe - odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła);
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3) metale i tworzywa sztuczne (odpady metali i tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z metali,
tworzyw sztucznych oraz wielomateriałowe);
4) bioodpady;
5) zużyte baterie i akumulatory;
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
7) przeterminowane leki;
8) chemikalia;
9) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
10) zużyte opony;
11) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;
12) popiół i żużel z palenisk domowych;
13) odzież i tekstylia;
14) 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;
15) odpady niebezpieczne.
2. Pozostałe odpady, po wysegregowaniu wskazanych w ust. 1 stanowią odpady komunalne
niesegregowane (zmieszane) i umieszcza się je w pojemnikach do tego przeznaczonych.
3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przekazywania zebranych odpadów komunalnych,
o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-4 i pkt 12 oraz odpadów niesegregowanych (zmieszanych), podmiotowi
odbierającemu odpady komunalne, wpisanemu do Rejestru działalności regulowanej prowadzonego
przez Wójta Gminy Perlejewo, z częstotliwością określoną w rozdziale 5. Regulaminu.
4. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne nie mogą zawierać rodzajów odpadów wymienionych
w § 2 pkt 1.
§ 3. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia z części nieruchomości służących
do użytku publicznego (chodników), błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń po ich wystąpieniu.
2. Uprzątnięte błoto, śnieg, lód oraz inne zanieczyszczenia mogą być gromadzone w miejscach
niepowodujących zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów, a w przypadku braku możliwości takiego
gromadzenia - usunięte z nieruchomości.
§ 4. Ustala się następujące zasady w zakresie mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami
i warsztatami naprawczymi:
1) na terenie nieruchomości mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie
przy myciu jedynie nadwozia, na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu
środków myjących ulegających biodegradacji, przy czym powstałe przy tym ścieki odprowadzane są
do kanalizacji sanitarnej, zbiornika bezodpływowego lub kanalizacji deszczowej;
2) na terenie nieruchomości, poza warsztatami samochodowymi, dopuszcza się wykonywanie doraźnych
napraw oraz regulacji pojazdów mechanicznych, związanych z bieżącą eksploatacją pod warunkiem
niestwarzania uciążliwości dla mieszkańców nieruchomości sąsiednich, niezanieczyszczania środowiska,
przy zachowaniu zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów do środowiska oraz gromadzeniu
powstających odpadów w pojemnikach do tego przeznaczonych.
§ 5. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest gromadzić odpady jedynie w przeznaczonych do tego
pojemnikach i workach.
2. Powstające na terenach nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
bioodpady stanowiące odpady komunalne mogą być kompostowane w przydomowych kompostownikach.
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3. Określa się wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne
w kompostownikach przydomowych na terenach nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi:
1) kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się w gotowych kompostownikach
ogrodowych, w drewnianych kompostownikach o obudowie ażurowej zapewniającej dostęp powietrza
do warstw kompostu lub w pryzmie, gdzie materiał biodegradowalny układa się warstwami;
2) kompostowanie w przydomowych kompostownikach
aby nie powodowało uciążliwości dla otoczenia;

powinno być

prowadzone

w taki

sposób,

3) lokalizacja przydomowego kompostownika powinna być zgodna z innymi obowiązującymi przepisami
prawa;
4. Od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych nie odbiera się
bezpośrednio z nieruchomości bioodpadów podlegających kompostowaniu;
5. Nieruchomości, na których prowadzi się kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne,
zwalnia się w całości z obowiązku posiadania worka na te odpady.
Rozdział 3.
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, warunki rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymywania
pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 6. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości
poprzez wyposażenie jej w udostępnione przez gminę pojemniki i worki służące do zbierania odpadów
komunalnych o odpowiedniej pojemności uwzględniając częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów
z nieruchomości.
§ 7. 1. W każdym rodzaju zabudowy dla potrzeb selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy
stosować pojemniki, worki lub kontenery, odpowiadające rodzajowi gromadzonego odpadu, według
następującej kolorystyki:
1) niebieski – papier, tektura o minimalnej pojemności 120 l;
2) zielony – szkło (białe i kolorowe) o minimalnej pojemności 120 l;
3) żółty – plastik, metal, odpady wielomateriałowe na bazie papieru o minimalnej pojemności 120 l,
4) szary – popiół i żużel o minimalnej pojemności 120 l,
5) brązowy – odpady ulegające biodegradacji o minimalnej pojemności 120 l.
2. Nieruchomości powinny być wyposażone w pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne o minimalnej pojemności uwzględniające następujące normy:
1) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych - 25 l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik
120 l;
2) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych – 8 l na mieszkańca;
3) dla przedszkoli oraz szkół wszelkiego typu – 2 l na każde dziecko, ucznia i pracownika;
4) dla lokali gastronomicznych – 15 l na jedno miejsce konsumpcyjne;
5) dla punktów gastronomicznych poza lokalem - co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 120 l;
6) dla zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych, usługowych, handlowych, użyteczności publicznej,
przychodni, w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych – 10 l na każdego pracownika; jednakże
niemniej niż jeden pojemnik 120 l na lokal;
7) dla hoteli, pensjonatów, agroturystyk, itp. – 15 l na jedno łóżko.
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3. Lokale handlowe prowadzące sprzedaż artykułów spożywczych oraz uliczne punkty gastronomiczne,
poza pojemnikami związanymi z prowadzoną działalnością, wystawiają dodatkowo dostateczną liczbę
pojemników na odpady na zewnątrz lokalu, niemniej jednak niż jeden kosz uliczny przy każdym wyjściu
z lokalu.
§ 8. 1. W przypadku budynków wielorodzinnych odpady komunalne zbierane selektywnie należy
gromadzić w pojemnikach wyłącznie do tego przeznaczonych, o pojemności minimalnej 5 l na mieszkańca.
2. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne, jeśli powstają na niej
odpady o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-4 i pkt 12, zobowiązany jest w związku z zapisem § 2 ust. 4
do wyposażenia nieruchomości w odpowiednie pojemniki lub worki do selekcji odpadów komunalnych.
§ 9. 1. W miejscach publicznych (np. chodniki, place, parki, zieleńce, przystanki autobusowe itp.) drobne
odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach o minimalnej pojemności 30 litrów.
2. Pojemniki, o których mowa w ust. 1, należy umieścić na przystankach komunikacji zbiorowej,
a na pozostałych terenach – w zależności od potrzeb.
§ 10. Pojemniki/worki muszą być umieszczone w łatwo dostępnych dla użytkowników i odbierających
odpady miejscach, w sposób nieuciążliwy dla mieszkańców oraz osób trzecich.
§ 11. W pojemnikach/workach na odpady komunalne nie można gromadzić m.in.: śniegu, lodu, gorącego
popiołu, gruzu budowlanego, szlamu, substancji palnych, żrących, toksycznych, materiałów wybuchowych,
padłych zwierząt oraz substancji płynnych.
§ 12. Pojemniki na odpady komunalne muszą być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym,
w szczególności poprzez ich dezynfekcję, co najmniej raz w roku, oraz utrzymywane w należytym stanie
technicznym, w celu zapewnienia ich szczelności.
Rozdział 4.
Standard utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia opadów
§ 13. Miejsca gromadzenia odpadów muszą być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym
i porządkowym poprzez:
1) systematyczne opróżnianie pojemników, nie dopuszczając do ich przepełnienia;
2) usuwanie zanieczyszczeń powstających w wyniku załadunku i transportu odpadów, a w razie konieczności
– dezynfekcję tych miejsc;
3) zabezpieczenie miejsc gromadzenia odpadów przed przypadkowym rozprzestrzenianiem się odpadów,
4) ustawienie pojemników na równej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem wody i błota.
Rozdział 5.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 14. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości zgodnie z harmonogramem, w sposób gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie
nieruchomości.
2. Właściciele nieruchomości obowiązani są udostępnić pojemniki/worki przeznaczone do zbierania
odpadów komunalnych na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie, w miejsce
umożliwiające swobodny do nich dostęp przez pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.
§ 15. 1. Odpady komunalne odbierane są nie rzadziej niż:
1) w zabudowie wielolokalowej:
a) zmieszane odpady komunalne oraz odpady pozostałe po wydzieleniu w drodze selektywnej zbiórki
odpadów – w okresie od kwietnia do października – 1 raz w tygodniu, w pozostałym okresie – 1 raz
w miesiącu,
b) odpady zebrane selektywnie wymienione w § 2 ust. 1 pkt 1-4 i pkt 12 – 1 raz w miesiącu,
2) w zabudowie jednorodzinnej;
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a) zmieszane odpady komunalne oraz odpady pozostałe po wydzieleniu w drodze selektywnej zbiórki
odpadów – w okresie od kwietnia do października – raz na dwa tygodnie, w pozostałym okresie – 1 raz
w miesiącu,
b) odpady zebrane selektywnie wymienione w § 2 ust. 1 pkt 1-4 i pkt 12 – 1 raz w miesiącu,
3) w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
a) zmieszane odpady komunalne oraz odpady pozostałe po wydzieleniu w drodze selektywnej zbiórki
odpadów – w okresie od kwietnia do października – raz na dwa tygodnie, w pozostałym okresie – 1 raz
w miesiącu,
b) odpady zebrane selektywnie wymienione w § 2 ust. 1 pkt 1-4 i pkt 12 – 1 raz w miesiącu,
4) z terenów przeznaczonych do użytku publicznego - w okresie od kwietnia do października – 2 razy
w miesiącu, w pozostałym okresie – 1 raz w miesiącu.
2. Meble, opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny i inne odpady wielkogabarytowe pochodzące
z terenu nieruchomości, odbierane są przez przedsiębiorcę w czasie zbiórek prowadzonych akcyjnie,
co najmniej raz w roku (termin znajduje się w harmonogramie odpadów) lub w mobilnym punkcie
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
3. Odpady powstałe w wyniku remontu obiektów na terenie nieruchomości należy gromadzić
w specjalnych kontenerach, uniemożliwiających pylenie, zamówionych odpłatnie przez prowadzącego remont
lub w przypadku niewielkiego remontu, prowadzonego samodzielnie, dostarczać je do mobilnego punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
4. Przeterminowane leki, odpady niebezpieczne, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, odpady
tekstyliów i odzieży, oraz 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, przyjmowane są w mobilnym punkcie
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
§ 16. W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, wprowadza się
obowiązek niezwłocznego usuwania odpadów po zakończeniu imprezy oraz z terenów przyległych, jeśli
występuje taka potrzeba (zanieczyszczenie spowodowane imprezą).
§ 17. Ustala się następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych:
1) Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych w sposób
systematyczny, niedopuszczający do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych,
gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości;
2) Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich
instrukcji eksploatacji.
Rozdział 8.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 18. 1. Gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z terenu gminy Perlejewo powinno być
zgodne z obowiązującym Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego.
2. Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji należy w pierwszej kolejności
wykorzystywać we własnym zakresie, poprzez ich kompostowanie w przydomowych kompostownikach.
Rozdział 9.
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. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków ostrożności
zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane stworzyć warunki uniemożliwiające wydostanie
się zwierząt z terenu nieruchomości.
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§ 20. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do sprawowania nad nimi stałego
i skutecznego nadzoru.
Rozdział 10.
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych
nieruchomościach
§ 21. 1. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
na własne potrzeby pod następującymi warunkami:
1) zachowania warunków sanitarno-higienicznych;
2) zabezpieczenia terenu, na którym przebywają zwierzęta gospodarskie, w sposób uniemożliwiający
wydostanie się ich;
3) niepowodowania uciążliwości dla otoczenia;
4) każdorazowego uprzątania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta.
2. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustalił taki zakaz.
Rozdział 11.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 22. Obowiązkowej deratyzacji podlega obszar całej gminy, w październiku każdego roku.
§ 23. .Właściciele nieruchomości w celu zapobiegania powstawania chorób zakaźnych są zobowiązani
do przeprowadzenia deratyzacji w przypadkach wystąpienia gryzoni w obrębie swojej nieruchomości.

