UCHWAŁA NR XXIII/ 271/2012
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ PISKIEJ
z dnia 29 lutego 2012 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała Piska
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
w związku z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005
r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu –
Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala:
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI i PORZĄDKU na TERENIE GMINY BIAŁA PISKA
Rozdział I.
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała
Piska.
§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1. ustawie - należy rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008, ze zm.),
2. właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to podmioty władające nieruchomością, zgodnie z art. 2 ust.
1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
§ 3. 1. Gmina Biała Piska tworzy odpowiednie warunki do utrzymania czystości i porządku, a w szczególności
poprzez:
1) propagowanie działań wśród mieszkańców gminy na rzecz ekologii,
2) wspieranie, w miarę posiadanych środków, inicjatyw mieszkańców zmierzających do utrzymania czystości
i porządku,
3) wydawanie podmiotom gospodarczym zezwoleń na działalność usługową w zakresie utrzymania czystości
i porządku,
4) bieżącą kontrolę realizacji przepisów ustawy oraz niniejszego regulaminu,
5) tworzenie warunków do selektywnej zbiórki, segregacji i składowania odpadów przydatnych do
wykorzystania,
6) podejmowanie działań w celu likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci i zapobieganie zanieczyszczeniu ulic,
placów i terenów otwartych,
7) kierowanie wniosków o ukaranie w stosunku do osób winnych zaniedbań lub tez uchylających się od
obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku określonych w ustawie i niniejszym regulaminie,
8) zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok
współdziałanie z przedsiębiorcami zbiórki i utylizacji tych zwierząt.
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2. Regulamin obowiązuje:
1) właścicieli nieruchomości,
2) kierowników budów,
3) jednostki użytkujące tereny służące komunikacji publicznej,
4) wszystkich korzystających z terenów będących własnością Gminy, w tym użytkowników terenów
rekreacyjnych.
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Rozdział II.
WYMAGANIA w ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI i PORZĄDKU na TERENIE
NIERUCHOMOŚCI i TERENACH UŻYTKU PUBLICZNEGO
§ 4. Na żądanie Burmistrza Białej Piskiej lub osoby przez niego upoważnionej, właściciel nieruchomości
zobowiązany jest okazać umowę zawartą z podmiotem uprawnionym do usuwania i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych oraz dowód opłaty za te usługi.
§ 5. 1. Gmina Biała Piska stwarza warunki do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych z podziałem
na:
1) opakowania ze szkła,
2) opakowania z tworzyw sztucznych,
3) opakowania z papieru i tektury
poprzez ustawienie oznakowanych pojemników do selektywnej zbiorki tego typu odpadów, rozmieszczonych
w miejscach ogólnodostępnych na terenie gminy.
2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek segregować odpady, z rozdziałem na surowce wtórne, odpady
niebezpieczne (w tym m.in. świetlówki i inne lampy rtęciowe, baterie, akumulatory, przeterminowane lekarstwa),
wielkogabarytowe, elektryczne i elektroniczne oraz biodegradowane.
3. dpady komunalne ulegające biodegradacji należy zbierać i gromadzić w przydomowych kompostownikach.
Właściciele nieruchomości nie posiadający możliwości zbierania i gromadzenia odpadów ulegających
biodegradacji w przydomowych kompostownikach mogą zbierać i gromadzić te odpady w urządzeniach
przeznaczonych do tego typu odpadów.
4. Odpady niebezpieczne (w tym przemysłowe, medyczne i weterynaryjne) podlegają obowiązkowemu
oddzielnemu gromadzeniu, odbiorowi i unieszkodliwieniu wg zasad i wymogów określonych odrębnymi
przepisami.
5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do usuwania z terenu nieruchomości wraków pojazdów oraz
innych odpadów wielkogabarytowych oraz niezwłocznego usuwania z terenów nieruchomości odpadów
budowlanych (materiałów rozbiórkowych i innych materiałów budowlanych, powstałych w wyniku budowy,
remontów i modernizacji lokali i budynków).
§ 6. 1. Zakazuje się wrzucania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika do pojemników na
odpady komunalne.
2. Obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu powinien być realizowany przez odgarnięcie w miejsce nie
powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów i podjęcie działań usuwających lub, co najmniej
ograniczających śliskość chodnika.
3. Błoto, śnieg, lód lub inne zanieczyszczenia należy gromadzić przy krawężnikach jezdni, a piasek użyty
celem zapobiegania śliskości chodników usuwać niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego zastosowania.
§ 7. 1. Dopuszcza się spalanie odpadów roślinnych w postaci gałęzi, wykoszonej trawy i chwastów oraz
opadłych liści wiosną w okresie od 1 marca do 30 kwietnia oraz jesienią w okresie od 15 września do 15 listopada.
2. Dopuszczenie, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy działań w ramach nieruchomości:
1) użyteczności publicznej, w tym na: skwerach, parkach, placach zabaw, obiektach sportowych,
2) położonej na obszarze miejskim w granicach zabudowy wielorodzinnej,
3) położonej w odległości mniejszej niż 50 m od placówek usługowych, handlowych i użyteczności publicznej,
4) stanowiących cmentarze.
3. Mycie i naprawa pojazdów mechanicznych oraz maszyn rolniczych, poza myjniami i warsztatami
naprawczymi, dozwolone są z zachowaniem następujących warunków:
1) mogą odbywać się wyłącznie w obrębie nieruchomości i za zgodą właściciela nieruchomości,
2) powstające ścieki odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej lub szczelnych zbiorników bezodpływowych,
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3) dopuszczalne jest przeprowadzenie jedynie drobnych, doraźnych napraw i regulacji pojazdów samochodowych
pod warunkiem, że nie będą powodować powstania ponadnormatywnych hałasów, emisji spalin oraz
powstawania ścieków zawierających oleje lub smary.
§ 8. Na terenie Gminy Biała Piska obowiązują następujące zakazy i obowiązki:
1. zakaz składowania obornika przez rolników w odległościach mniejszych niż 50 m od budynków
wielorodzinnych, magazynów artykułów spożywczych i obiektów użyteczności publicznej,
2. zakaz spalania komunalnych odpadów niebezpiecznych w miejscach i instalacjach do tego nie
przeznaczonych oraz spalania w paleniskach domowych odpadów z tworzyw sztucznych, gumy, odzieży, szmat
oraz mebli,
3. zakaz zakopywania odpadów komunalnych, padłych zwierząt i wylewania nieczystości ciekłych oraz
wywożenia i wysypywania odpadów stałych w miejscach, które nie są do tego przeznaczone,
4. zakaz wykorzystywania nieczynnych studni przydomowych do gromadzenia odpadów komunalnych,
nieczystości ciekłych i wód deszczowych,
5. obowiązek składowania obornika i płynnych odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstwa rolnego
w miejscach do tego przeznaczonych jak odpowiednie płyty gnojowe i zbiorniki na płynne odchody zwierzęce,
6. obowiązek umieszczania na targowiskach informacji o warunkach prowadzenia handlu i utrzymania
czystości,
7. obowiązek umieszczania plakatów, reklam, nekrologów itp. jedynie w wyznaczonych miejscach, tj.
odpowiednich tablicach, słupach ogłoszeniowych czy gablotach.
§ 9. Nieruchomości
porządkowymi.
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Rozdział III.
RODZAJE URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH do ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH na
TERENIE NIERUCHOMOŚCI oraz na DROGRACH PUBLICZNYCH, a także WYMAGANIA
DOTYCZĄCE ICH ROZMIESZCZANIA
§ 10. 1. Minimalne częstotliwości oraz pojemności pojemników zabezpieczających skuteczne pozbywanie się
odpadów komunalnych ustalono w oparciu o średnią ilość miesięczną wytwarzania odpadów w gospodarstwach
domowych mieszkańców Gminy Biała Piska, która wynosi 0,15 m³/osobę.
2. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:
1) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 l,
2) pojemniki na odpady o pojemności od 110 l do 1100 l,
3) specjalne przeznaczone do zbiórki odpadów worki,
4) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych, papieru i tektury,
5) kontenery przeznaczone na odpady budowlane KP-7.
3. Odpady komunalne, które nie są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w pojemnikach lub
kontenerach o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące normy:
1) pięcioosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w jeden pojemnik o pojemności 110 l,
2) rodziny liczniejsze mają obowiązek wyposażyć nieruchomości w pojemniki o pojemności zapewniającej
pokrycie zapotrzebowania według powyższej normy,
3) w domach wielorodzinnych pojemnik stanowi wielokrotność pojemników 110 l (1100 l lub kontenerów KP –
7),
4) prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, zarządzający ogródkami
działkowymi, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do potrzeb uwzględniając następujące
normatywy miesięczne:
a) dla szkół wszelkiego typu- 3 l na każdego ucznia i pracownika,
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b) dla lokali handlowych – 80 l na każde 10 m² powierzchni całkowitej, jednak co najmniej dwa pojemniki
o pojemności 110 l na lokal,
c) dla lokali gastronomicznych – 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw.
ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu,
d) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych
i socjalnych – pojemnik o pojemności 110 l na każdych 10 pracowników,
e) dla pensjonatów, zajazdów itp. – 10 l na każde jedno łóżko,
f) dla ogródków działkowych 15 l na każdą działkę w okresie sezonu, tj.od 1 marca do 31 października każdego
roku,
5) dla cmentarzy powinny być przewidziane pojemniki wystarczające do gromadzenia śmieci bez ich
przepełnienia,
6) do zbierania wyjątkowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników, mogą
w uzasadnionych przypadkach być używane odpowiednio oznaczone worki, odpłatnie udostępnianie przez
podmiot uprawniony, z którym właściciel nieruchomości zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych,
7) dozwolone jest korzystanie przez właścicieli nieruchomości sąsiednich z jednego lub kilku pojemników
ustawionych razem, za zgodą właściciela pojemnika i z zachowaniem zasady wyliczenia ich pojemności dla
wszystkich osób na nieruchomościach wyposażonych we wspólny pojemnik.
4. Rodzaj pojemników właściciel nieruchomości uzgadnia z przedsiębiorcą, któremu zlecił odbiór odpadów
komunalnych albo powierza temu podmiotowi wyposażenie nieruchomości w odpowiednie pojemniki zgodnie
z zawartą umową.
5. Odpady segregowane winny być gromadzone w przeznaczonych do tego celu, oznakowanych pojemnikach:
1) opakowania ze szkła – pojemnik w kolorze zielonym typu PT -1100,
2) opakowanie z tworzyw sztucznych – pojemnik w kolorze żółtym typu PT – 1100,
3) opakowania z papieru i tektury – pojemnik w kolorze niebieskim typu PT-1100,
4) odpady zielone ulegające biodegradacji – pojemnik w kolorze brązowym typu PT – 1100.
6. Przy sytuowaniu miejsc gromadzenia nieczystości stałych należy uwzględnić obowiązujące przepisy prawne
w tym zakresie, a w szczególności § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr
75,poz.690 ze zm.).
7. Wielkość pojemników i ich ilość musi być dostosowana do ilości odpadów powstających na terenie danej
nieruchomości.
8. Obowiązki określone w ust. 5 stosuje się odpowiednio do koszy na odpady, ustawianych na drogach
publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach użytku publicznego.
9. Posiadacze odpadów obowiązani są do korzystania z pojemników zgodnie z ich przeznaczeniem.
10. Odpady komunalne winny być gromadzone w zamkniętych i w szczelnych pojemnikach, spełniających
techniczne warunki bezpieczeństwa i higieny sanitarnej, a w szczególności winny być zabezpieczone przed
dostępem zwierząt i zbieraniem się wody.
11. Właściciele pojemników mają obowiązek utrzymywania ich w odpowiednim stanie technicznym oraz ich
okresowego dezynfekowania, nie rzadziej niż raz na cztery miesiące w okresie od grudnia do marca i raz na dwa
miesiące w pozostałych miesiącach.
§ 11. Na drogach publicznych, chodnikach, placach, skwerach i zieleńcach odpady komunalne gromadzone są
w koszach ulicznych ustawionych w miejscach i ilości pozwalającej na swobodne korzystanie z nich przez
przechodniów.
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Rozdział IV.
CZĘSTOTLIWOŚĆ i SPOSOBY USUWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH lub NIECZYSTOŚCI
CIEKŁYCH z TERENU NIERUCHOMOŚCI oraz z TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU
PUIBLICZNEGO
§ 12. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości w sposób systematyczny, nie rzadziej niż:
1. odpady powstałe z pielęgnacji ogrodów, odbierane są w terminach ustalonych z przedsiębiorstwem
wywozowym,
2. odpady opakowane (łącznie) wraz z papierem i tekturą, odbierane są w terminach ustalonych
z przedsiębiorstwem wywozowym,
3. odpady wielokogabarytowe, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, gruz budowlany i odpady
niebezpieczne, wyselekcjonowane ze strumienia odpadów komunalnych, odbierane są w terminach ustalonych
z przedsiębiorstwem wywozowym,
4. odpady nieselekcjonowane odbierane są:
1) na obszarach wiejskich nie rzadziej niż raz w miesiącu,
2) w mieście, dla budownictwa zwartego, osiedlowego i jednorodzinnego w cyklu tygodniowym,
5. odpady pojemników do segregacji odpadów powinny być usuwane z częstotliwością dostosowaną do
pojemności pojemników na te odpady. Niedopuszczalne jest by pojemniki te ulegały przepełnieniu,
6. odpady biodegradowane powinny być usuwane z częstotliwością dostosowaną do technologii ich
magazynowania w pojemnikach,
7. pojemniki na kosze ustawiane na terenach przeznaczonych do użytku publicznego powinny być opróżniane
z częstotliwością nie mniejszą niż raz na tydzień w sezonie jesienno – zimowym i dwa razy na tydzień w sezonie
wiosenno – letnim lub częściej, w miarę potrzeb wynikających z konieczności zachowania porządku i czystości na
tych terenach.
§ 13. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są udostępnić urządzenia przeznaczone do gromadzenia
odpadów, poprzez wystawienie ich w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd.
2. Właściciele nieruchomości na terenie których znajdują się tereny lub obiekty użyteczności publicznej, mają
obowiązek ustawienia na tych terenach lub przy tych obiektach urządzeń przeznaczonych do gromadzenia
odpadów i systematycznego ich opróżniania.
3. Opróżnianie zbiorników ze ścieków odbywać się musi z częstotliwością gwarantującą zabezpieczenia ich
przed przepełnieniem, stanowiącym zagrożenie zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód podziemnych, na
podstawie umowy z uprawnionym podmiotem.
4. Zabrania się używania zawartości zbiorników bezodpływowych na potrzeby użyźniania gleby oraz
wylewania na terenie nieruchomości, odprowadzania nieczystości do kanalizacji deszczowej, cieków wodnych,
urządzeń melioracyjnych i odwadniających drogi, itp.
Rozdział V.
INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI
§ 14. W oparciu o wojewódzki plan gospodarki odpadami podejmowane będą działania, obejmujące:
1. objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym zbieraniem selektywnym 100
% mieszkańców gminy,
2. zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez ich
składowanie,
3. zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców gminy i przedsiębiorców dotyczącej gospodarki zużytym
sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz uregulowaniami prawnymi w tym zakresie,
4. upowszechnianie systemu zbierania przeterminowanych leków z gospodarstw domowych na obszarze całej
gminy,
5. całkowite wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.
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Rozdział VI.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE LUB GOSPODARSKIE
§ 15. 1. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do sprawowania właściwej opieki
nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru, jeżeli zwierzę nie znajduje się
w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się
z niego.
2. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do utrzymywania tych zwierząt w sposób
nie stwarzający uciążliwości (hałas lub odory) dla osób znajdujących się w sąsiednich lokalach lub
nieruchomościach.
3. Utrzymujący gady, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je
przed wydostaniem się z pomieszczenia.
§ 16. Na terenach użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, natomiast psy należące
do rasy psów dużych mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu.
§ 17. Właściciele lub opiekunowie zwierząt zobowiązani są do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń
spowodowanych przez zwierzęta w pomieszczeniach służących do użytku publicznego, a także na terenach użytku
publicznego takich jak: parki, chodniki, ulice, skwery i zieleńce.
§ 18. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na
prywatnych posesjach jedynie dla potrzeb własnego gospodarstwa rolnego.
2. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie zobowiązany jest zabezpieczyć nieruchomość przed możliwością
opuszczenia jej przez zwierzęta gospodarskie.
Rozdział VII.
OBSZARY OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI i TERMINY JEJ PRZEPROWADZANIA
§ 19. 1. Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji ciąży na właścicielach nieruchomości:
1) w odniesieniu do budynków wielomieszkaniowych, zakładów pracy, obiektów użyteczności publicznej
i obsługi ludności oraz nieruchomości, na których prowadzi się hodowle zwierząt gospodarskich – co najmniej
raz na sześć miesięcy chyba, że przepisy prawa wprowadzają krótsze terminy w tym zakresie,
2) w odniesieniu do budynków mieszkalnych jednorodzinnych – w miarę potrzeby.
2. W terminach uzgodnionych w Powiatowym Inspektorem Sanitarnym zarządzać się będzie w miarę potrzeby
deratyzację obszaru Miasta i Gminy Biała Piska, lub jego części, podając w obwieszczeniach: obszar deratyzacji,
termin jej przeprowadzenia oraz obowiązki właścicieli nieruchomości i mieszkańców.
Rozdział VIII.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 20. Kontrolę wykonania i przestrzegania postanowień Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Biała Piska sprawuje Burmistrz Białej Piskiej.
§ 21. Traci moc Uchwała Nr XL/376/06 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie
Regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Biała Piska (Dz. Urz. Woj. Warm .- Maz.
z 2006, Nr 42 poz. 875), Uchwała Nr XLIII/405/06 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 31 maja 2006 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/376/06 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie
Regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Biała Piska i Uchwała Nr XXII/260/2012 Rady
Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Biała Piska.
§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej Piskiej.
§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

—————————————————————————————————————————————————————————
Id: KYHOX-RAUKP-VDWHL-JYIWZ-TLIGY. Podpisany
Strona 6

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Białej Piskiej
Elżbieta Sakowska

—————————————————————————————————————————————————————————
Id: KYHOX-RAUKP-VDWHL-JYIWZ-TLIGY. Podpisany
Strona 7

