UCHWAŁA NR XXXV/402/2014
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 14 kwietnia 2014 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.
Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.1)) i art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.2)) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Białymstoku, uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny,
stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXI/252/2012 Rady Gminy Juchnowiec
Kościelny z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Juchnowiec
Kościelny (Dz.Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 656)
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014 r. po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Bożena Ewa Jakończuk

1) Zm.
2) Zm.

poz. 645 i 1318.
poz. 21.
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Załącznik do Uchwały Nr XXXV/402/2014
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 14 kwietnia 2014 r.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY JUCHNOWIEC
KOŚCIELNY
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Regulamin dotyczy zasad gromadzenia i usuwania odpadów komunalnych oraz utrzymania porządku
i czystości na terenie gminy.
2. Postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie uwzględniają wymagania wynikające z wojewódzkiego
planu gospodarki odpadami obowiązującego na terenie województwa podlaskiego.
§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) nieczysto ściach ciekłych – rozumie się przez to ścieki komunalne, zwane też odpadami komunalnymi
płynnymi, gromadzonymi przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;
2) odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady stałe i płynne powstające w gospodarstwach
domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców
odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających
w gospodarstwach domowych; wśród których wyróżniamy m. in:
a) odpady zielone – należy przez to rozumieć frakcję odpadów ulegających biodegradacji, powstających
w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów i terenów zielonych,
b) odpady wielkogabarytowe - rozumie się przez to odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary
lub masę nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach z wyłączeniem zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego,
c) odpady niebezpieczne - rozumie się przez to odpady komunalne, które zawierają składniki niebezpieczne
oraz posiadają właściwości niebezpieczne określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
d) odpady niesegregowane (zmieszane) – rozumie się przez to odpady komunalne nie poddane selektywnemu
zbieraniu,
e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - rozumie się przez to sprzęt wymieniony w załączniku nr 1 do
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu ż ytym sprz ę cie elektrycznym i elektronicznym, pochodzący
z gospodarstw domowych lub z innych źródeł, który ze względu na charakter i ilość jest podobny do
zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, stanowiący odpady komunalne w rozumieniu
przepisów o odpadach,
3) właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz
jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, oraz inne podmioty
władające nieruchomością, w tym też zarządcy terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
4) zwierzętach domowych – rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego
domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza,
a w szczególności: psy, koty, ptaki egzotyczne, itp. oraz inne zwierzęta uznane za nadające się do trzymania
w mieszkaniach w celach hodowlanych;
5) zwierzętach gospodarskich – rozumie się przez to zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych
i produkcyjnych, a w szczególności: konie, bydło, świnie, owce, kozy, kury, kaczki, gęsi, gołębie, indyki,
perliczki, strusie, króliki, nutrie, norki, lisy, tchórzofretki, ryby hodowlane, pszczoły oraz inne zwierzęta
w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;
6) pojemnikach – rozumie się kosze, worki i kontenery na odpady komunalne;

Id: B0FBBD3C-F82B-4E79-AD96-7DA62B0B7259. Podpisany

Strona 1

7) przedsiębiorcy – rozumie się firmę posiadającą stosowne zezwolenie na odbiór odpadów stałych lub płynnych.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 3. Na każdego właściciela nieruchomości nakłada się obowiązek utrzymania czystości i porządku oraz
należytego stanu sanitarno - higienicznego nieruchomości poprzez:
1) zbieranie w pojemnikach odpadów komunalnych: zmieszanych i selektywnych, a następnie przekazywanie ich
przedsiębiorcom w terminach wyznaczonych harmonogramem lub zagospodarowanie zgodnie z zapisami
regulaminu; selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmuje następujące frakcje: papier i tektura,
metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady biodegradowalne, w tym też zielone,
przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlano – remontowe i zużyte opony, ubrania i tekstylia;
2) uprzątnięcia niezwłocznie po opadach: śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z nieruchomości służącej do
użytku publicznego, w sposób niezakłócający ruchu pieszych lub pojazdów; inne zanieczyszczenia
z nieruchomości i chodników należy usuwać w miarę potrzeby.
§ 4. Na terenie gminy, biorąc pod uwagę zasady utrzymania czystości porządku, zabrania się:
1) spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków, a także w pojemnikach;
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;
2) indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych;
3) wyrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów, punktów
gastronomicznych i usługowych oraz innych nieruchomości, do koszy ulicznych oraz pojemników innych
właścicieli;
4) zakopywania odpadów;
5) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi.
§ 5. Mycie pojazdów poza myjniami może odbywać się na terenie nieruchomości pod warunkiem,
że powstające ścieki odprowadzane będą do kanalizacji lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w szczególności
ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do gruntu.
§ 6. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi mogą odbywać się na terenie
nieruchomości pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady będą
gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie, zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.
Rozdział 3.
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
§ 7. 1. Określa się rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:
1) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych – co najmniej jeden pojemnik 110 l. na każdą nieruchomość;
2) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych – co najmniej jeden pojemnik 240 l. na każdą nieruchomość
zarządzaną przez jednego zarządcę;
3) dla szkół i przedszkoli – 3 l/m-c na każdego ucznia i pracownika;
4) dla lokali handlowych – 50 l. na każde 10m2 powierzchni całkowitej, przy czym co najmniej jeden pojemnik
110 l. na lokal;
5) dla lokali gastronomicznych – 20 l. na jedno miejsce konsumpcyjne;
6) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej jeden pojemnik 110 l;
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7) dla zakładów przemysłowych, rzemieślniczych, usługowych – pojemnik 110 l. na każdych 10 pracowników;
8) dla domów opieki, hoteli, pensjonatów itp. – 20 l. na jedno łóżko;
9) dla działek rekreacyjnych – 20 l. na działkę w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku i 5 l. poza
tym okresem;
10) w miejscach publicznych (np. chodniki, place, zieleńce, przystanki autobusowe itp.) odpady komunalne
należy gromadzić w koszach ulicznych – o min. pojemności 25 l.
2. Pojemniki muszą spełniać wymagania Rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych, jakie powinien
spełniać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
§ 8. 1. Określa się rodzaje i pojemność pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów przez
właścicieli nieruchomości i dysponujących lokalami:
1) pojemność pojemników winna wynosić od 60 l. do 2 500 l;
2) szkło należy zbierać do pojemnika koloru zielonego;
3) papier należy zbierać do pojemnika koloru niebieskiego;
4) tworzywa sztuczne + opakowania wielomateriałowe należy zbierać do pojemnika koloru żółtego;
5) odpady zielone należy zbierać do pojemnika koloru szarego w okresie 9 miesięcy w roku (marzec - listopad).
§ 9. 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 zewnętrznej jak
i wewnątrz;
2) pojemnik po jego opróżnieniu nie powinien wydzielać nieprzyjemnych zapachów;
3) pojemnik nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony, np. pokrywy;
4) miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości; powinny one być zabezpieczone,
ustawione na terenie nieruchomości, w miejscu widocznym, trwale oznaczonym, na wyrównanej, utwardzonej
powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota.
§ 10. Ustala się zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów:
1) Podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględnić przepisy
§ 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 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 lub, gdy takiej
możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę
przed wejściem na teren nieruchomości; dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu
uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach.
§ 11. 1. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych muszą być eksploatowane zgodnie z ich
przeznaczeniem, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie tych wymogów może spowodować
odmowę odbioru odpadów i zgłoszenie tego faktu gminie.
2. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne: śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu,
żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów,
resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych aniżeli
komunalne pochodzących z działalności gospodarczej.
§ 12. 1. Odpady komunalne mogą być zbierane jedynie w szczelnych i wykonanych z materiałów
trudnopalnych pojemnikach.
2. Pojemniki muszą mieć konstrukcję zapewniającą możliwość utrzymania ich właściwego stanu sanitarnego,
uniemożliwiającą wydostawanie się odpadów pod wpływem wiatru, deszczu i innych czynników zewnętrznych
oraz uniemożliwiającą zwierzętom dostęp do odpadów.
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Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości
oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 13. 1. Odbiór odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z nieruchomości może być dokonywany
wyłącznie przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie przedmiotowej działalności.
2. Ustala się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych zmieszanych z terenu nieruchomości prywatnych
oraz terenów publicznych, zgodnie z zawartą umową, w regularnych odstępach czasu uniemożliwiających ich
przepełnianie:
1) dla budynków zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej – nie rzadziej niż raz na miesiąc;
2) dla budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych – nie rzadziej jak raz na
dwa tygodnie;
3) dla placówek handlowo - usługowych – nie rzadziej jak raz na dwa tygodnie;
4) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – nie rzadziej niż
raz na miesiąc, z wyjątkiem nieruchomości, na których zatrudnionych jest powyżej 10 pracowników –
nie rzadziej jak raz na dwa tygodnie;
5) dla nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe wprowadza się obowiązek usuwania
odpadów niezwłocznie po zakończeniu imprezy.
3. Usuwanie odpadów gromadzonych w koszach ulicznych powinno odbywać się w miarę ich napełniania
nie rzadziej jednak niż 1 raz na miesiąc.
§ 14. 1. Odpady komunalne wydzielone selektywnie powinny być gromadzone w oddzielnych i odpowiednich
dla każdej frakcji pojemnikach, z wydzieleniem surowców wtórnych;
2. Gospodarka odpadami komunalnymi wydzielonymi selektywnie może być prowadzona zgodnie z poniżej
wskazanymi sposobami ich zagospodarowania:
1) papier, szkło, tworzywa sztuczne z opakowaniami wielomateriałowymi, popiół należy zbierać w odrębnych
pojemnikach przekazywanych przedsiębiorcy zgodnie z harmonogramem,
2) ubrania i tekstylia zebrane w worku, należy oddawać podczas zbiórki organizowanej przez gminę,
3) metale można przekazywać do punktów skupu złomu,
4) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy usuwać z terenu posesji na zasadach ustalonych z odbiorcą
odpadów lub w trakcie zbiórki organizowanej przez Urząd Gminy;
5) przeterminowane leki należy gromadzić w pojemnikach rozmieszczonych w aptekach i ośrodku zdrowia;
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać do: punktów zbierania zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, w tym punktów sprzedaży sprzętu lub oddawać podczas zbiórki prowadzonej
przez Urząd Gminy;
7) odpady zielone oraz kuchenne ulegające biodegradacji, powstające na terenie nieruchomości, mogą być:
a) kompostowane we własnym zakresie z zachowaniem sztuki ogrodniczej w zabudowie zagrodowej
i jednorodzinnej. Właściciele nieruchomości mogą korzystać z przydomowego kompostownika pod
warunkiem, że jego wielkość pozwala na co najmniej dwuletni okres przetrzymania w nim kompostowanego
materiału przekładanego warstwą gleby i dojrzałego kompostu, w sposób nie powodujący uciążliwości dla
otoczenia.
b) przekazywane dla przedsiębiorcy zgodnie z harmonogramem (odpady zielone w dniu odbioru odpadów
selektywnych, odpady biodegradowalne w dniu odbioru komunalnych odpadów zmieszanych),
8) odpady niebezpieczne takie jak baterie, świetlówki należy wydzielać z powstających odpadów komunalnych
i wrzucać do przeznaczonych do tego i oznakowanych pojemników, rozmieszczonych w punktach handlowych
w miejscu zakupu baterii, świetlówek, na terenie gminy;
9) odpady wielomateriałowe
dla przedsiębiorcy;

należy

gromadzić
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10) zużyte opony należy oddawać podczas zbiórki prowadzonej przez Urząd Gminy lub przekazywać
przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie na zbieranie tego typu odpadów;
11) chemikalia, odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlanych
nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu
administracji oraz odpady wymienione w pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 można przekazać również do punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).
3. Opróżnianie pojemników przeznaczonych na selektywną zbiórkę frakcji typu: papier, szkło, tworzywa
sztuczne z opakowaniami wielomateriałowymi, odpady zielone, stojących na terenach prywatnych
i przeznaczonych do użytku publicznego następuje co najmniej raz na miesiąc.
§ 15. Na obszarze zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej oraz na terenach
niezamieszkałych i użytku publicznego odpady zebrane selektywnie i zmieszane odbierane są przez przedsiębiorcę
z przed nieruchomości. Właściciel ma obowiązek w terminie określonym harmonogramem odbioru wystawić je
przed wejściem na teren nieruchomości, chyba że uzgodnił inaczej z przedsiębiorcą. W przypadku zabudowy
wielorodzinnej, gdzie odpady gromadzone są w punktach gromadzenia odpadów komunalnych, przedsiębiorca
odbiera je z tych punktów.
§ 16. Ustala się następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych:
1) opróżnienie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości,
złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę;
2) częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich
eksploatacji.
§ 17. 1. Zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów komunalnych oraz
nieczystości płynnych pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast usunąć.
2. Przedsiębiorca ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów oraz opróżnianie zbiorników
bezodpływowych, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego i odbywały się według tras
i w terminach wyznaczonych harmonogramem.
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
§ 18. 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 poprzez:
1) stosowanie kagańca i smyczy;
2) wyposażenie nieruchomości w tablicę ostrzegawczą;
3) sprzątanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta w miejscach użyteczności publicznej, chodnikach
itp.;
4) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe.
2. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej
w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich.
3. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do wykonywania szczepień ochronnych
wymaganych lub zarządzanych przez odpowiednie służby weterynaryjne i poświadczonych stosownymi
zaświadczeniami.
4. Właściciel lub opiekun zwierzęcia obowiązany jest zapewnić w miejscu publicznym stały nadzór nad nim
i ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzę agresywne lub nadmiernie płochliwe.
5. Zwolnienie psa z nałożonych kagańców dopuszczalne jest tylko w miejscach mało uczęszczanych przez
ludzi, jeżeli osoba nadzorująca ma możliwość sprawowania bezpiecznej kontroli nad zachowaniem psa.
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Rozdział 6.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach włączonych z produkcji rolniczej
§ 19. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
zajętych przez budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, obiekty handlowo usługowe, hotele, strefy przemysłowe, ogrody działkowe.
2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt
gospodarskich pod następującymi warunkami:
1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
2) zwierzęta gospodarskie powinny być hodowane w sposób niestwarzający uciążliwości takich jak: hałas,
zanieczyszczenie powietrza, odory, dla osób zamieszkujących na nieruchomościach sąsiednich.
Rozdział 7.
Obszary obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.
§ 20. Deratyzację przeprowadza się w miarę potrzeb na terenie całej gminy lub jej części.
§ 21. W przypadku wzrostu populacji gryzoni Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny określi obszar podlegający
obowiązkowej deratyzacji.
§ 22. Kosztami przeprowadzenia deratyzacji obciążeni zostaną właściciele nieruchomości.
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