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UCHWAŁA NR XXV/190/2021
RADY GMINY WIZNA
z dnia 31 marca 2021 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wizna
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 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.), po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wizna stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wizna.
§ 3. Traci moc uchwała nr XXIV/176/2021 Rady Gminy Wizna z dnia 17 lutego 2021 roku w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wizna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
Przewodnicząca Rady
Iwona Grodzka
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Załącznik do uchwały Nr XXV/190/2021 Rady Gminy Wizna z dnia 31 marca 2021 r.

REGULAMIN
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY WIZNA
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wizna.
ROZDZIAŁ 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 2.1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:
1) wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym Regulaminie w Rozdziale 3 i 5 pojemniki służące
do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym;
2) selektywne zbieranie i przekazywanie przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne następujących
frakcji odpadów:
a) papier, tektura;
b) szkło;
c) metale;
d) tworzywa sztuczne;
e) opakowania wielomateriałowe;
f) bioodpady;
g) popiół z palenisk domowych;
h) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
3) selektywnie zbieranie i przekazywanie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w Wiźnie następujących frakcji odpadów:
a) papier, tektura;
b) szkło;
c) metale;
d) tworzywa sztuczne;
e) opakowania wielomateriałowe;
f) bioodpady;
g) przeterminowane leki;
h) chemikalia;
i) zużyte baterie i akumulatory;
j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
k) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
l) odpady budowlane i rozbiórkowe;
m) zużyte opony;
n) popiół z palenisk domowych;
o) odpady tekstyliów i odzieży;
p) 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.
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zbieranie odpadów nie podlegających segregacji do pojemników o wielkości i liczbie uzależnionej
od liczby mieszkańców nieruchomości w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;
5) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych przedsiębiorcy w terminach
wyznaczonych harmonogramem dostarczanym właścicielom nieruchomości;
6) utrzymywanie w stanie czystości pojemników i miejsc gromadzenia odpadów komunalnych;
7) uprzątanie przez właścicieli nieruchomości: błota, śniegu, lodu z powierzchni chodników (od granicy
nieruchomości do krawędzi chodnika), przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi
publicznej służącej dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości, (przy czym
należy to realizować w sposób nie zakłócający ruchu pieszych i pojazdów); uprzątnięte błoto, śnieg, lód
należy złożyć na skraju chodnika, tak by mogły je sprzątnąć służby utrzymujące w stanie czystości
jezdnię; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest
dopuszczalny płatny postój lub parkowanie samochodów;
8) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dopuszcza się jedynie w razie zachowania łącznie
następujących warunków:
a) odprowadzania powstałych ścieków do zbiornika bezodpływowego, przydomowej oczyszczalni
ścieków lub kanalizacji sanitarnej,
b) dokonywania tych czynności na utwardzonej, szczelnej powierzchni praz przy użyciu środków
ulegających biodegradacji,
9) naprawy 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;
10) postępowanie z odpadami innymi niż komunalne, powstającymi na terenie nieruchomości w wyniku
prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie o odpadach;
4)

§ 3. Dopuszcza się zagospodarowanie drobnego gruzu budowlanego do utwardzenia lub naprawy zniszczonych
dróg o nawierzchni gruntowej po wcześniejszym uzyskaniu uzgodnienia z właścicielem lub zarządcą drogi.
§ 4. Pola campingowe i namiotowe w okresie pobytu wczasowiczów muszą być wyposażone w wystarczającą
ilość pojemników na odpady. Ilość pojemników winna być dostosowana do liczby wczasowiczów.
ROZDZIAŁ 3.
Zasady ogólne w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów
§ 5. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:
1. właściciel nieruchomości jest zobowiązany do wyposażenia nieruchomości w pojemnik na odpady
zmieszane;
2. prowadzenie selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości: papieru i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.), metali, tworzyw
sztucznych, szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła, opakowań wielomateriałowych;
3. w pojemnikach z odpadami zmieszanymi nie mogą znajdować się odpady, które kwalifikują się
do segregacji;
4. prowadzenie selektywnego zbierania bioodpadów jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach
zabudowy. Zaleca się, zagospodarowanie bioodpadów przydomowych kompostownikach;
5. przeznaczone do selektywnego zebrania opakowania po żywności i inne muszą być pozbawione
zawartości, zaś te, które uległy zabrudzeniu, należy przed złożeniem do worka w miarę możliwości
oczyścić;
6. z odpadów opakowaniowych posiadających zakrętki należy je odkręcić; można je ponownie nakręcić
po zgnieceniu, tak by zachowały zmniejszoną objętość;
7. opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed złożeniem
do worka;
8. podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązane
są rejestrować masę odbieranych poszczególnych rodzajów segregowanych odpadów komunalnych
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odbieranych od poszczególnych właścicieli nieruchomości zbierających te odpady w sposób selektywny;
9. prowadzenie selektywnego zbierania powstających w gospodarstwach domowych: leków
przeterminowanych i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.), zużytych baterii
i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych, zużytych opon, tekstyliów
oraz powstających w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowań po środkach ochrony roślin
obowiązkowe jest we wszystkich rodzajach zabudowy;
10. przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać
je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach na terenie Gminy Wizna;
11. zużyte baterie i akumulatory należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać
je do pojemników znajdujących się na terenie Gminy Wizna.
12. odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe oraz popioły, muszą zostać załadowane do odpowiedniego
pojemnika przeznaczonego na tego typu odpady lub dostarczone do gminnego punktu selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych.
§ 6. Ustala się następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych:
1. opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zamówienia złożonego przez
właściciela nieruchomości, do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę;
2. częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich
instrukcji eksploatacji;
§ 7. Właściciel nieruchomości, na której prowadzona jest działalność handlowa, usługowa, gastronomiczna lub
inna działalność gospodarcza, zobowiązany jest do:
1. wyposażenia nieruchomości w odpowiednią liczbę koszy, pojemników lub kontenerów do gromadzenia
odpadów oraz w szczególności w okresie sezonu letniego do częstszego ich opróżniania;
2. skutecznego zapobiegania zanieczyszczaniu terenów przyległych odpadami powstającymi w wyniku
funkcjonowania działalności gospodarczej;
3. selektywnego gromadzenia odpadów.
ROZDZIAŁ 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 8. 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 ich umieszczenie
w odpowiednich pojemnikach lub workach, a następnie odebranie ich przez przedsiębiorcę odbierającego
odpady.
3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów
komunalnych, na czas odbierania tych odpadów.
§ 9. Właściciele nieruchomości, w tym prowadzący gastronomiczną lub hotelarską działalność gospodarczą lub
działalność użyteczności publicznej obowiązani są do pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych oraz bioodpadów z terenu nieruchomości, z częstotliwością:
1) w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej – w okresie od kwietnia do października – raz
na dwa tygodnie, w pozostałe miesiące - raz na miesiąc,
2) w zabudowie wielolokalowej – w okresie od kwietnia do października – raz na tydzień, w pozostałe
miesiące – dwa razy na miesiąc,
3) z nieruchomości niezamieszkałych - w okresie od kwietnia do października – raz na dwa tygodnie,
w pozostałe miesiące – raz na miesiąc,
4) z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku - w okresie od kwietnia do października –
raz na dwa tygodnie, w pozostałe miesiące – raz na miesiąc,
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5) z terenów przeznaczonych do użytku publicznego – w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz
na miesiąc.
§ 10. 1. Właściciele nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 4, obowiązani są do pozbywania się z terenu
nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych, takich jak: szkło, tworzywa sztuczne, metal, papier
i odpady wielomateriałowe, co najmniej 1 raz na kwartał.
2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do systematycznego pozbywania się z terenu nieruchomości
segregowanych odpadów komunalnych, takich jak: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, mebli i innych
odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon poprzez dostarczenie ich do gminnego punktu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych.
3. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów niebezpiecznych na bieżąco
w gminnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
4. Właściciele nieruchomości prowadzący gastronomiczną lub hotelarską działalność gospodarczą lub
działalność użyteczności publicznej obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych
odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1 co najmniej 1 raz na kwartał.
§ 11. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości w sposób systematyczny, minimum raz na kwartał, nie dopuszczając do przepełnienia się
zbiornika bezodpływowego, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
2. Właściciele nieruchomości wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków są zobowiązani
opróżniać zbiorniki z osadów ściekowych z częstotliwością zapewniającą prawidłowe funkcjonowanie
oczyszczalni, określoną w instrukcji eksploatacji.
3. Opróżnianie zbiorników powinno być wykonywane przez wyspecjalizowane firmy posiadające stosowne
zezwolenia.
§ 12. Do zbierania okresowo zwiększonej ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników
i kontenerów, mogą być używane odpowiednio oznaczone worki z tworzyw sztucznych, udostępniane przez
przedsiębiorcę świadczącego usługi na wywóz odpadów komunalnych i wcześniejszym uzgodnieniu terminu
i miejscu ich odbioru.
ROZDZIAŁ 5.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników
i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
§ 13. 1. Pojemniki stosowane do zbierania odpadów komunalnych powinny być szczelne, zamykane,
o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej oraz odpowiadać wymaganiom zawartym przepisach odrębnych.
2. Pojemniki lub worki przeznaczone do selektywnej zbiórki opadów komunalnych powinny być oznakowane
w sposób określający rodzaj gromadzonego odpadu oraz odpowiadać wymaganiom określonym w aktach
wykonawczych.
3. Gmina zapewnia worki służące do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, jako część usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną opłatę.
§ 14. Określa się rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:
1. właściciel nieruchomości ma obowiązek zaopatrzyć się samodzielnie lub zamówić u przedsiębiorcy
pojemniki i worki przeznaczone do zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych;
2. przewiduje się następujące urządzenia do zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Wizna:
1) kosze uliczne o pojemności od 35 do 70 litrów;
2) kosze na odpady o pojemności 110/120 litrów, 240 litrów, 400 litrów, 1100 litrów;
3) worki o pojemności od 60 do 120 litrów.
3. odpady komunalne należy gromadzić w workach, pojemnikach lub kontenerach o minimalnej
pojemności, uwzględniającej następujące normy:
1) dla budynków mieszkalnych minimalna pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania
na terenie nieruchomości:

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

–6–

Poz. 1460

a) niesegregowanych odpadów komunalnych (zmieszanych) 20 litrów na mieszkańca, jednak
co najmniej jeden pojemnik 110/120 litrów na każdą nieruchomość;
b) segregowanych odpadów komunalnych 20 litrów na mieszkańca, jednak co najmniej jeden worek
na każdy rodzaj odpadów o pojemności 60 litrów na każdą nieruchomość;
2) dla budynków letniskowych i rekreacyjnych minimalna pojemność pojemnika przeznaczonego
do zbierania na terenie nieruchomości:
a) niesegregowanych odpadów komunalnych (zmieszanych) 20 litrów na mieszkańca, jednak
co najmniej jeden pojemnik 110/120 litrów na każdą nieruchomość;
b) segregowane odpady komunalne 20 litrów na mieszkańca, jednak co najmniej jeden worek
na każdy rodzaj odpadów o pojemności 60 litrów na każdą nieruchomość;
3) dla szkół wszelkiego typu 2 litry na każdego ucznia i pracownika;
4) dla żłobków i przedszkoli 2 litry na każde dziecko i pracownika;
5) dla lokali handlowych 30 litrów na każde 10 m² powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden
pojemnik 110/120 litrów na lokal;
6) dla punktów handlowych poza lokalem 20 litrów na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej
jeden pojemnik 110/120 litrów na każdy punkt;
7) dla lokali gastronomicznych 10 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne;
8) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji, co najmniej jeden pojemnik 110/120 litrów;
9) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń
biurowych i socjalnych pojemnik 110/120 litrów na każdych 10 pracowników;
10) dla hoteli, pensjonatów, domów opieki 20 litrów na jedno łóżko;
11) dla niezabudowanych terenów rekreacyjnych – liczba urządzeń do gromadzenia odpadów winna
być dostosowana do potrzeb danego obiektu rekreacyjnego;
12) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest
również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady
o minimalnej pojemności 110/120 litrów;
§ 15. Określa się rodzaje oraz objętość pojemników i worków przeznaczonych do selektywnego zbierania
odpadów przez właścicieli nieruchomości i dysponujących lokalami:
1. pojemność worków winna wynosić od 60 litrów do 120 litrów;
2. do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki o następujących ujednoliconych
kolorach:
a) NIEBIESKI z przeznaczeniem na makulaturę, opakowania z papieru i tektury oraz tekstylia;
b) ŻÓŁTY z przeznaczeniem na metale, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych
i wielomateriałowe;
c) ZIELONY z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane;
d) BRAZOWY z przeznaczeniem na bioodpady;
e) SZARY z przeznaczeniem na popiół z palenisk domowych.
3. worki do selektywnej zbiórki oprócz kolorów winny być oznaczone opisowo i znakiem graficznym;
§ 16. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych
do użytku publicznego:
1. na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, w parkach:
a) kosze uliczne o pojemności od 35 do 70 litrów;
b) odległość pomiędzy koszami rozstawionymi w parkach nie może przekraczać 200 m;
c) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie
oznaczenia przystanku;
2. przed sklepami wielkopowierzchniowymi i szkołami – zestawy pojemników przeznaczone
do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła białego i kolorowego, tworzyw sztucznych, metali, papieru
i tektury, opakowań wielomateriałowych o pojemności od 800 litrów do 1500 litrów, oznakowane
kolorami takimi jak worki przeznaczone do selektywnej zbiórki, opisowo i znakiem graficznym;
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§ 17. Ustala się następujące zasady doboru objętości zbiorników bezodpływowych: właściciel nieruchomości
niemający możliwości przyłączenia jej do systemu kanalizacji sanitarnej, zapewnia utrzymanie czystości
i porządku na jej terenie przez pobudowanie i dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego
do indywidualnych potrzeb, oraz w taki sposób, aby częstotliwość jego opróżniania nie dopuszczała
do przepełnienia – przyjmując zużycie wody według wodomierza lub jako równe 3,0 m³/osobę/miesiąc;
§ 18. Ustala się standardy utrzymania pojemników i miejsc zbierania i gromadzenia odpadów przed ich
odebraniem przez przedsiębiorcę w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:
1. właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie czystości zarówno
z zewnątrz jak i wewnątrz;
2. pojemnik po jego opróżnieniu nie powinien wydzielać nieprzyjemnych zapachów;
3. pojemnik nie powinien być uszkodzony np. pozbawiony pokrywy, nieszczelny itp.;
4. miejsca gromadzenia odpadów komunalnych winny być zlokalizowane, na terenie nieruchomości,
w miejscu widocznym, na wyrównanej, najlepiej utwardzonej, powierzchni, zabezpieczonej przed
zbieraniem się na niej wody i błota;
5. miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości;
6. właściciel nieruchomości ma obowiązek okresowego dezynfekowania pojemników na odpady;
§ 19. Ustala się zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów i gromadzenia
nieczystości płynnych:
1. podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniać przepisy
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie;
2. na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy przetrzymywać w miejscu wyodrębnionym
dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy bez konieczności otwierania wejścia na teren
nieruchomości;
3. szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być
zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego przedsiębiorcy w celu
ich opróżnienia;
4. wyselekcjonowane odpady budowlane i zielone pochodzące z pielęgnacji drzew i krzewów muszą być
złożone w udostępnionych przez przedsiębiorcę kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu
przedsiębiorcy, na miejscu nie utrudniającym korzystania z nieruchomości lub wyznaczonym do tego
celu przez właściciela w zabudowie wielorodzinnej.
§ 20. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorniki bezodpływowe muszą być eksploatowane
zgodnie z ich przeznaczeniem, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
§ 21. 1.zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady, jakichkolwiek odpadów;
2. do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru i tektury opakowaniowej i nie
opakowaniowej nie wolno wrzucać:
a) tapet, kalki technicznej, zdjęć i papieru powlekanego folią;
b) opakowań z zawartością;
c) zabrudzonego i tłustego papieru;
d) worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych;
e) kartonów po napojach lub mleku;
f) artykułów higieny osobistej (pieluchy jednorazowe, podpaski);
3. do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła i opakowań szklanych nie wolno
wrzucać:
a) ceramiki, porcelany, fajansu;
b) szkła stołowego - żaroodpornego;
c) luster, witraży, szkła kryształowego;
d) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości;
e) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone);
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f) szyb samochodowych, reflektorów, ekranów i lamp telewizyjnych;
g) żarówek i świetlówek;
4. do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych, metali,
opakowań z tworzyw sztucznych i wielomateriałowych nie można wrzucać:
a) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego (strzykawki, wenflony);
b) zabrudzonych tworzyw sztucznych;
c) opakowań z tworzyw sztucznych z zawartością;
d) opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach;
e) opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych;
f) zużytych baterii i akumulatorów;
g) zużytych odpadów elektrycznych i elektronicznych;
5. do przydomowych kompostowników nie można wrzucać odpadów innych aniżeli bioodpady i odpady
zielone z wyjątkiem pochodzących z pielęgnacji drzew i krzewów;
6. zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika
do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są nieczystości płynne pochodzenia bytowogospodarczego.
ROZDZIAŁ 6.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 22. 1. Właściciele nieruchomości powinni kierować się zasadami zmierzającymi do ograniczenia ilości
wytwarzanych odpadów w szczególności wykorzystywane odpadów ulegające biodegradacji przez mieszkańców
we własnym zakresie poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach w zabudowie
jednorodzinnej, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla otoczenia i negatywnego oddziaływania na środowisko.
2. Gmina podejmować będzie, działania mające na celu:
1) zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców Gminy w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
2) promocję minimalizacji powstawania odpadów i ich preselekcji w gospodarstwach domowych,
3) upowszechnianie zasad funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
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
§ 23. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta należy:
a) stały i skuteczny dozór;
b) zwolnienie psów z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych, w sytuacji, gdy pies
posiada założony kaganiec oraz gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich
zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne;
c) usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach
i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach,
jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.;
ROZDZIAŁ 8.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych
nieruchomościach
§ 24. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, jako takie tereny.
2. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także zwartych terenów, zajętych przez
budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe,
hotele, strefy przemysłowe, ogrody działkowe.
3. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt
gospodarskich na własny użytek, jeżeli nie pogarsza to warunków zdrowotnych, sanitarnych
i porządkowych otoczenia oraz nie powoduje zanieczyszczeń środowiska i innych uciążliwości.
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4. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wymienionych w pkt. 3, zobowiązani
są przestrzegać zapisów § 2 niniejszego Regulaminu, a ponadto:
a) przestrzegać przepisów sanitarno – epidemiologicznych;
b) składować obornik tak, aby odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości;
c) pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły
nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.
§ 25. 1. Właściciele zwierząt gospodarskich wykorzystywanych podczas sezonu letniego mają obowiązek
usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i innych
miejscach publicznych.
2. Padłe zwierzęta gospodarskie winny być przekazywane specjalistycznym firmom posiadającym
stosowne zezwolenia i nie mogą być gromadzone z odpadami komunalnymi.
ROZDZIAŁ 9.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§ 26. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:
1. skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego,
2. zabudowane obiektami użyteczności publicznej,
3. zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi do przetwórstwa lub składowania produktów
rolno-spożywczych,
4. zabudowane obiektami, w których prowadzona jest hodowla zwierząt.
§ 27. Deratyzację należy przeprowadzić co najmniej raz w roku, w terminie od 1 marca do 31 października.
Ponadto każdorazowo, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia na danym obszarze populacji gryzoni.

ROZDZIAŁ 10.
Postanowienia końcowe
§ 28. 1. Kontrolę stosowania przepisów niniejszego Regulaminu sprawuje Wójt Gminy Wizna.
2. Właściciele nieruchomości i wszystkie osoby zobowiązane do stosowania Regulaminu zobowiązani
są wobec osób uprawnionych do kontroli:
1) umożliwienia wstępu na teren nieruchomości w celu wykonania czynności kontrolnych;
2) udzielenia informacji związanych z realizacją obowiązków nałożonych Regulaminem;
3) okazaniu dokumentów i udostępniania danych potwierdzających wykonanie przepisów niniejszego
Regulaminu.
3. Zasady odpowiedzialności za nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu określa ustawa.
4. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące stanu czystości i porządku na terenie gminy Wizna można zgłaszać
do Urzędu Gminy Wizna, osobiście w dni robocze, w godz. pracy Urzędu w pok. nr 2 lub telefonicznie pod
nr tel. 86 888 90 00.
5. Urząd Gminy Wizna będzie inicjował działania, jak również będzie popierał inicjatywy mieszkańców
mające na celu poprawę czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego
i estetycznego gminy.

