UCHWAŁA NR 12.96.2016
RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE
z dnia 28 września 2016 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dubicze Cerkiewne
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z
2016 r. poz. 250, 1250) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy o samorządzie gminny
(Dz. U. z 2016r. poz. 446) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce
uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dubicze Cerkiewne stanowiący
załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dubicze Cerkiewne.
§ 3. Traci moc uchwała nr 22.140.2013 Rady Gminy w Dubiczach Cerkiewnych z dnia 29 marca 2013 r. w
sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dubicze Cerkiewne (Dz. Urz.
Woj. Podl. z 2013 r. poz. 1867) i uchwała nr 23.147.2013 Rady Gminy w Dubiczach Cerkiewnych z dnia 14
czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Dubicze Cerkiewne (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013r. poz. 2700).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Jerzy Karpiuk
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 12.96.2016
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 28 września 2016 roku

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE
GMINY DUBICZE CERKIEWNE
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Regulamin, zgodnie z wymogami ustawy, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy Dubicze Cerkiewne.
ROZDZIAŁ II
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§2
Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie
nieruchomości poprzez:
1) wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym Regulaminie, w rozdz. III, pojemniki
i worki do zbierania odpadów komunalnych;
2) prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstałych na terenie
nieruchomości poprzez wydzielenie następujących odpadów: a) szkło bezbarwne i
kolorowe,
b) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, papier i tektura, c)
tekstylia,
d) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
f) zużyte opony,
g) przeterminowane chemikalia,
h) przeterminowane leki,
i) zużyte baterie i akumulatory,
j) odpady budowlane i rozbiórkowe,
k) odpady zielone.
3) uprzątnięcie śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z powierzchni chodników
położonych wzdłuż nieruchomości;
4) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się jedynie pod
warunkiem, że powstające ścieki nie zanieczyszczą środowiska oraz nie stworzą
uciążliwości dla sąsiadów;
5) naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może odbywać się na
terenie nieruchomości pod warunkiem, że nie będzie uciążliwa dla sąsiednich
nieruchomości oraz nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko, a powstające
odpady będą gromadzone w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;
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ROZDZIAŁ III
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki
rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym

1)
2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)
9)

§3
Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach na odpady, workach i kontenerach.
Określa się minimalną pojemność pojemników i worków przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych na terenie gminy:
a) kosze uliczne o pojemności nie mniejszej niż 30 litrów,
b) kontenery o pojemności nie mniejszej niż 1100 litrów,
c) pojemniki na odpady o pojemności od 80 litrów,
d) worki z tworzywa sztucznego o pojemności od 80 - 120 litrów.
Odpady komunalne zebrane selektywnie należy gromadzić w workach lub pojemnikach o
następującej kolorystyce:
a) żółty - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale,
papier i tekturę,
b) zielony - z przeznaczeniem na szkło białe i kolorowe.
Odpady zielone należy kompostować w przydomowych kompostownikach, a powstały
kompost wykorzystać we własnym zakresie lub dostarczyć do Gminnego Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w ilości nieprzekraczającej 1mᶾ z jednej
nieruchomości rocznie.
Tekstylia, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny, oraz zużyte opony należy gromadzić w miejscach wyznaczonych przez
właściciela nieruchomości w czasie dostosowanym do harmonogramu ich odbioru lub
dostarczyć do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane chemikalia należy
dostarczyć do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Odpady budowlane i rozbiórkowe należy zagospodarowywać w oparciu o indywidualne
umowy cywilno - prawne zawierane pomiędzy podmiotami wykonującymi prace
remontowo - budowlane i właścicielami nieruchomości lub pomiędzy właścicielami a
uprawnionymi do odbioru odpadów przedsiębiorcami lub dostarczyć do Gminnego Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w ilości nieprzekraczającej 1mᶾ z jednej
nieruchomości rocznie.
Na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne, właściciel ma obowiązek zawrzeć umowę z przedsiębiorcą na odbiór odpadów
komunalnych.
Odpady komunalne należy gromadzić w workach, pojemnikach lub kontenerach o
pojemności nie mniejszej niż określona w ust. 2, uwzględniając następujące normy: a) dla
budynków mieszkalnych: niesegregowane odpady komunalne (zmieszane) – gospodarstwo
1 osobowe – pojemnik o pojemności 80 litrów, gospodarstwo od 2 do 5 osób – pojemnik o
pojemności 120 litrów, gospodarstwo powyżej 5 osób – dwa pojemniki o pojemności
120 litrów lub jeden o pojemności 240 litrów;
segregowane odpady komunalne - co najmniej jeden worek lub pojemnik zgodnie z ust.
3 na każdy rodzaj odpadu na każdą nieruchomość;
b) dla budynków letniskowych i rekreacyjno – wypoczynkowych:
niesegregowane
odpady komunalne (zmieszane) co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów
na każdą nieruchomość,
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c)
d)
e)
f)
g)
h)

1)
2)

3)

4)
5)

segregowane odpady komunalne – co najmniej jeden worek lub pojemnik zgodnie z ust.
3 na każdy rodzaj odpadu na każdą nieruchomość;
dla szkół - 3 litry na każdego ucznia i pracownika – dla każdego rodzaju odpadu;
dla lokali handlowych 50 litrów na każde 10m2 powierzchni całkowitej, co najmniej
jeden pojemnik 120 l na lokal – dla każdego rodzaju odpadów;
dla lokali gastronomicznych 20 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne - dla każdego
rodzaju odpadów;
dla zakładów rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych, przychodni, użyteczności
publicznej, w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - 10 litrów na
każdego pracownika - dla każdego rodzaju odpadów;
dla pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych, domów opieki 20 litrów na jedno
łóżko - dla każdego rodzaju odpadów;
w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości
wymagane jest również ustawienia na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego
pojemnika na odpady o minimalnej pojemności 120 litrów.

§4
Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w pojemnik na odpady
zmieszane oraz worki/pojemniki na odpady zebrane selektywnie.
Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy zobowiązany jest do
wyposażenia nieruchomości w pojemnik na odpady zmieszane. Worki przeznaczone do
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dostarcza przedsiębiorca odbierający odpady
komunalne.
Pojemniki służące gromadzeniu odpadów komunalnych należy ustawiać w miejscach łatwo
dostępnych, zarówno dla ich użytkowników, jak i dla pracowników przedsiębiorcy
odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, w sposób niepowodujący
nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich, z
zachowanie warunków określonych w § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75 poz. 690 z póżn. zm.).
Na terenach użytku publicznego odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na
chodnikach powinna być dostosowana do panującego na danym terenie ruchu pieszych, w
szczególności przy przystankach komunikacyjnych, parkach i placach zabaw.
Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywać pojemniki na odpady w
odpowiednim stanie sanitarnym (w miarę potrzeb stosować dezynfekcję), porządkowym i
technicznym.

§5
Na terenie gminy Dubicze Cerkiewne nie należy:
1) zagęszczać odpadów komunalnych zbieranych w pojemnikach w sposób uniemożliwiający
ich usunięcie z pojemnika;
2) wrzucać do pojemnika substancji płynnych, żrących, toksycznych, gorącego popiołu oraz
wlewania substancji ciekłych;
3) magazynować na trenie nieruchomości odpadów komunalnych poza miejscem do tego
przeznaczanym;
4) spalać odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków a także
w pojemnikach przy czym dopuszcza się spalanie odpadów z drewna (trociny, wióry,
ścinki) a także korek i korę oraz papier i tekturę, niezawierające substancji niebezpiecznych,
impregnatów, folii itp. o ile nie jest to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego;
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5) wyrzucać odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów,
punktów gastronomicznych i usługowych oraz innych nieruchomości, do koszy oraz
pojemników innych właścicieli;
6) indywidualnie wywozić i wysypywać odpady stałe w miejsca do tego nieprzeznaczone.
ROZDZIAŁ IV
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z
terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§6
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, 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, w szczególności
poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do
nich dojazd.
4) Harmonogram odbioru odpadów zebranych selektywnie i odpadów zmieszanych
dostarczony będzie właścicielom nieruchomości zamieszkałych przez przedsiębiorcę
odbierającego odpady raz na pół roku.
5) Obowiązki w zakresie usuwania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady wykonywane są przez właścicieli
nieruchomości za pośrednictwem przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
§7
Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:
1) W przypadku nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - co najmniej 1 raz w miesiącu,
b) segregowane odpady komunalne wymienione w § 2 pkt 2 lit. a i b - co najmniej 1 raz w
miesiącu,
c) tekstylia, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny, zużyte opony – co najmniej 1 raz w roku;
d) przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane chemikalia
należy dostarczać do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych.
2) W przypadku nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - co najmniej 2 razy w miesiącu,
b) segregowane odpady komunalne - co najmniej 2 razy w miesiącu.
3) Kosze na odpady rozmieszczone w pasach drogowych należy opróżniać raz na dwa
tygodnie, a w razie zwiększonej ilości odpadów, z częstotliwością niedopuszczającą do
ich przepełnienia. Kosze zlokalizowane w parkach i innych terenach użytku publicznego
należy opróżniać z częstotliwością zapewniająca lokalne potrzeby w tym zakresie.

Id: 0B43077C-E93D-416E-8701-42E44B11247F. Podpisany

Strona 5

§8
1) Obowiązkowi w zakresie opóźniania zbiorników bezodpływowych wykonywane są przez
właścicieli nieruchomości za pośrednictwem przedsiębiorców posiadających zezwolenie na
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na podstawie
zawartej umowy.
2) Opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinno odbywać się z częstotliwością i w
sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, a także zanieczyszczenie
powierzchni ziemi, wód powierzchniowych i podziemnych. Częstotliwość opróżniania
zbiorników powinna być dostosowana do ilości wytwarzanych nieczystości ciekłych.
§9
Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku w zakresie
zagospodarowania nieczystości ciekłych, zabrania się:
1) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi;
2) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych ścieków bytowych, przez
właścicieli nieruchomości.
ROZDZIAŁ V
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki
odpadami
§ 10
1) Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych
przez składowanie, w stosunku do ilości tych odpadów wytwarzanych w województwie
podlaskim w roku 1995, dopuszcza się do składowania do dnia 16 lipca 2020 r. nie więcej
niż 35%, ilości odpadów ulegających biodegradacji.
2) Osiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących
frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości
co najmniej 35% w 2017 r..
3) Wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych i
poddanie procesom odzysku i unieszkodliwiania. Zakłada się rozwój systemu
selektywnego gromadzenia odpadów wielkogabarytowych i uzyskanie poziomów odzysku
w wysokości 80% w 2017 r.
4) Wydzielenie odpadów budowlano - remontowych ze strumienia odpadów komunalnych
i poddanie ich procesom odzysku i unieszkodliwiania. Przewiduje się osiągnięcie
poziom odzysku odpadów budowlano - remontowych innych niż niebezpieczne w
wysokości 55% w 2017 r.
5) Wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych i
poddanie ich procesom unieszkodliwiania. Przewiduje się osiągnięcie poziomu
selektywnego gromadzenia odpadów niebezpiecznych celem ich przekazania do
centralnych obiektów unieszkodliwiania w wysokości 60% w 2017 r.
§ 11
1) Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości przez podmioty uprawnione do
odbioru odpadów z terenu gminy podlegają unieszkodliwianiu w instalacjach regionalnych
bądź zastępczych.
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2) Odpady komunalne transportowane będą do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w
Hajnówce jako regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych wskazanej w
Planie Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017.
3) Osiągnięcie odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych
realizowane będzie poprzez selektywne ich zbieranie i odbiór przez przedsiębiorcę, a w
dalszej kolejności właściwe postępowanie z nimi.
ROZDZIAŁ VI
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku

1)
2)
3)

4)
5)

§ 12
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.
Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je
na terenie swojej nieruchomości.
Wyprowadzanie psa jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:
a) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do prowadzenia psa na smyczy, a psu rasy
uznawanej za agresywną lub potencjalnie mogącemu zagrozić otoczeniu do nałożenia
kagańca’
b) dopuszcza się prowadzenie psa bez smyczy tylko w miejscach mało uczęszczanych pod
warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel (opiekun) sprawuje kontrolę nad jego
zachowaniem.
Ust. 3 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych mogących stanowić
zagrożenie dla ludzi.
Właściciel, opiekun zwierzęcia, które zanieczyściło teren przeznaczony do użytku
publicznego, a szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach
zielonych ma obowiązek usunięcia zanieczyszczeń.
ROZDZIAŁ VII
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z
produkcji rolniczej

§ 13
1) Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach zajętych przez
budownictwo wielorodzinne oraz instytucje użyteczności publicznej.
2) Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, dopuszcza się utrzymanie
zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:
a) wytwarzane podczas prowadzenia hodowli odpady i nieczystości powinny być
gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami tak, aby nie powodowały
zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych,
b) prowadzona hodowla nie powinna stwarzać uciążliwości, w szczególności
zapachowych dla współużytkowników oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich,
c) przestrzegane winny być obowiązujące przepisy sanitarno-epidemiologiczne,
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d) należy usuwać zanieczyszczenia odchodów zwierząt gospodarskich;
e) właściciele zwierząt gospodarskich wyprowadzając je na wypas, powinni to czynić w
sposób jak najmniej uciążliwy niestanowiący niebezpieczeństwa dla użytkowników
dróg publicznych,
f) pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich oraz teren utrzymania hodowli powinny być
utrzymane w należytej czystości;
g) pszczoły powinny być trzymane w ulach, ustawionych w taki sposób, aby nie zakłócały
korzystania z nieruchomości sąsiedniej.
ROZDZIAŁ VIII
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§ 14
1) Na nieruchomościach, na których prowadzona jest hodowla zwierząt gospodarskich
nakazuje się przeprowadzanie deratyzacji co najmniej raz do roku.
2) Na pozostałych terenach właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania
deratyzacji w miarę potrzeb.
3) Ustala się terminy przeprowadzenia deratyzacji:
a) od dnia 1 marca do dnia 31 marca,
od dnia 1 października do dnia 31 października.
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