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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA BIAŁYSTOK
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506 z późn. zm.),1) w związku z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.)2) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok zawarte
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok, stanowiącym załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XIV/199/15 Rady Miasta Białystok z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok, zmieniona uchwałą Nr XXIII/334/16
z dnia 30 maja 2016 r., Nr XXXII/500/17 z dnia 27 lutego 2017 r., Nr XLIII/664/17 z dnia 27 listopada 2017 r., Nr
XLVI/691/18 z dnia 15 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 4003).
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 marca 2020 r., z wyjątkiem §9 ust. 1 pkt 1 lit. a) i §9 ust. 1 pkt 3 lit a), które wchodzą w życie z dniem
1 października 2021 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Łukasz Prokorym

1) Zmiana
2) Zmiana

wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815.
wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2019 r. poz. 1579 i 2020.
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miasta Białystok
z dnia....................2019 r.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY BIAŁYSTOK
DZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok, zwany dalej Regulaminem,
określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, w tym:
1) wymagania w zakresie:
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 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
stanowiących odpady komunalne 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;
9) kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz zwolnienie właścicieli tych
nieruchomości, w całości z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te odpady;
10) postanowienia o zbieraniu odpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów
zielonych, ogrodów, parków, cmentarzy odrębnie od innych bioodpadów stanowiących odpady komunalne.
§ 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:
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1) Gminnych Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – należy przez to rozumieć miejsca, do
których właściciele nieruchomości położonych na terenie Białegostoku samodzielnie dostarczają nieodpłatnie
odpady komunalne zebrane w sposób selektywny;
2) gospodarstwie domowym – należy przez to rozumieć wszystkie osoby spokrewnione lub niespokrewnione
zamieszkałe w danym mieszkaniu, utrzymujące się lub nieutrzymujące się wspólnie, przy czym jeden punkt
adresowy to jedno gospodarstwo domowe;
3) odpadach budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne – należy przez to rozumieć odpady
powstające w gospodarstwach domowych w wyniku prowadzenia we własnym zakresie remontów, budów
i rozbiórek (drobnych prac remontowo – budowlanych);
4) pojemnikach – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne służące do gromadzenia odpadów
komunalnych;
5) popiołach i żużlach z palenisk domowych – należy przez to rozumieć frakcję zawierającą popioły i żużle
z palenisk używanych w gospodarstwach domowych, urządzeń grzewczych i kotłów c.o. opalanych paliwem
stałym (typu drewno, węgiel) i innymi paliwami stałymi, dopuszczonymi do obrotu handlowego;
6) sali bankietowej – należy przez to rozumieć lokal gastronomiczny, w którym są organizowane wyłącznie
zamknięte przyjęcia okolicznościowe dla zorganizowanych grup (wymagające uprzedniej rezerwacji) ,
nie świadczący ogólnodostępnych usług restauracyjnych.
DZIAŁ II
Rozdział 1
Wymagania w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości i terenach
przeznaczonych do użytku publicznego
§ 3. Na terenie nieruchomości utrzymuje się czystość i porządek poprzez:
1) wyposażenie nieruchomości:
a) w pojemniki do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
b) w pojemniki lub worki do selektywnego zbierania papieru,
c) w pojemniki lub worki do selektywnego zbierania łącznie: metali, tworzyw sztucznych i opakowań
wielomateriałowych,
d) w pojemniki lub worki do selektywnego zbierania szkła,
e) w pojemniki lub worki do selektywnego zbierania odpadów zielonych,
f) w pojemniki do selektywnego zbierania bioodpadów stanowiących odpady komunalne,
g) w pojemniki lub worki do selektywnego zbierania popiołu i żużlu z palenisk domowych;
2) wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
a) w pojemniki do selektywnego zbierania papieru,
b) w pojemniki do selektywnego
wielomateriałowych,

zbierania

łącznie:

metali,

tworzyw

sztucznych

i opakowań

c) w pojemniki do selektywnego zbierania szkła,
d) w pojemniki do selektywnego zbierania bioodpadów stanowiących odpady komunalne,
e) w pojemniki do selektywnego zbierania odpadów zielonych;
3) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
4) utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów;
5) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego;
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6) przestrzeganie wymagań dotyczących mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami
i warsztatami naprawczymi.
Rozdział 2
Zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
§ 4. 1. Określa się rodzaje odpadów komunalnych zbieranych selektywnie:
1) papier;
2) metale;
3) tworzywa sztuczne;
4) szkło;
5) opakowania wielomateriałowe;
6) bioodpady stanowiące odpady komunalne;
7) odpady zielone;
8) przeterminowane leki;
9) chemikalia;
10) odpady niebezpieczne;
11) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we
krwi, w szczególności igły i strzykawki;
12) zużyte baterie i akumulatory;
13) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
14) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
15) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;
16) zużyte opony;
17) tekstylia i odzież;
18) popiół i żużel z palenisk domowych.
2. Ustala się sposób selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
1) „u źródła” – bezpośrednio na terenie nieruchomości, w miejscu ich wytworzenia;
2) na terenach przeznaczonych do użytku publicznego;
3) w Gminnych Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
3. Bezpośrednio na terenie nieruchomości będą zbierane niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz
selektywnie zbierane odpady komunalne typu:
1) papier;
2) łącznie: metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,
3) szkło;
4) odpady zielone;
5) bioodpady stanowiące odpady komunalne;
6) meble i inne odpady wielkogabarytowe (w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny);
7) popiół i żużel z palenisk domowych.
4. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego zbierane będą następujące frakcje:
1) papier;
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2) łącznie: metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe;
3) szkło;
4) odpady zielone;
5) bioodpady stanowiące odpady komunalne. Lokalizacja miejsc gromadzenia odpadów na terenach
przeznaczonych do użytku publicznego zostanie określona odrębnie i udostępniona na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
5. W Gminnych Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zbierane będą w szczególności
frakcje odpadów wymienione w § 4 ust. 1 pkt 1 – 18. Lokalizacja Punktów oraz szczegółowy zakres świadczonych
usług zostanie określona odrębnie i udostępniona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz
w sposób zwyczajowo przyjęty.
Rozdział 3
Wymagania w zakresie uprzątania zanieczyszczeń
§ 5. Ustala się następujące zasady w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń
z części nieruchomości służących do użytku publicznego:
1) zakazuje się zgarniania śniegu, lodu i błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię. Dopuszcza się
możliwość pryzmowania śniegu i lodu na skraju chodnika od strony jezdni w sposób nie powodujący zakłóceń
w ruchu pieszych lub pojazdów z zachowaniem możliwości odpływu wód roztopowych.
Rozdział 4
Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi
§ 6. Ustala się następujące zasady w zakresie mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami
i warsztatami naprawczymi:
1) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie o nawierzchni szczelnej pod
warunkiem, że powstające ścieki nie będą odprowadzane bezpośrednio do wód lub ziemi;
2) naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi 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.
DZIAŁ III
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
Rozdział 5
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych
§ 7. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych,
z zastrzeżeniem ust. 2-3:
1) pojemniki do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych;
2) pojemniki do selektywnego zbierania papieru;
3) pojemniki do selektywnego zbierania łącznie: metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych;
4) pojemniki do selektywnego zbierania szkła;
5) pojemniki do selektywnego zbierania odpadów zielonych;
6) pojemniki do selektywnego zbierania bioodpadów stanowiących odpady komunalne;
7) kosze lub pojemniki uliczne do gromadzenia odpadów na drogach publicznych, w parkach i skwerach;
8) pojemniki na odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne z uwzględnieniem pojemności
uzależnionej od przewidywanej ilości odpadów;

Id: B09DECFF-438D-4B14-80D4-832D5DC7ACB0. Projekt

Strona 4

9) pojemniki do selektywnego zbierania popiołu i żużlu z palenisk domowych.
2. Dopuszcza się zbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w szczelnych workach
w zabudowie jednorodzinnej w sytuacji wyjątkowego, krótkotrwałego zwiększenia ich ilości.
3. W miejscu wytworzenia odpadów dopuszcza się stosowanie worków do selektywnego gromadzenia:
1) papieru;
2) łącznie: metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych;
3) szkła;
4) odpadów zielonych;
5) popiołu i żużlu z palenisk domowych.
§ 8. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do gromadzenia niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych:
1) na terenie nieruchomości zamieszkałych:
a) w zabudowie jednorodzinnej – pojemniki o pojemności 0,08 m3 na gospodarstwo domowe,
b) w zabudowie wielorodzinnej – pojemniki o pojemności 1,1 m3. Pojemniki o mniejszej pojemności
dopuszczalne są wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, np. z uwagi na ograniczenia terenowe i lokalowe;
2) na terenie nieruchomości niezamieszkałych – pojemniki o pojemności 0,08 m3;
3) na terenie nieruchomości „mieszanych”:
a) w zabudowie jednorodzinnej – pojemniki o pojemności 0,08 m3,
b) w zabudowie wielorodzinnej – pojemniki o pojemności 1,1 m3. Pojemniki o mniejszej pojemności
dopuszczalne są wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, np. z uwagi na ograniczenia terenowe i lokalowe.
2. Wybór wielkości pojemnika należy do właściciela nieruchomości, przy uwzględnieniu średnich wskaźników
nagromadzenia odpadów komunalnych:
1) nieruchomości zamieszkałe – co najmniej 0,04 m3 /mieszkańca/tydzień;
2) obiekty edukacyjne – szkoły, uczelnie – co najmniej 0,003 m3 /ucznia, pracownika/tydzień;
3) żłobki, przedszkola – co najmniej 0,003 m3 /dziecko, pracownika/tydzień;
4) lokale gastronomiczne (z ogródkami przylokalowymi):
a) sale bankietowe – co najmniej 0,005 m3/miejsce konsumpcyjne/tydzień,
b) pozostałe lokale gastronomiczne - co najmniej 0,015 m3/miejsce konsumpcyjne/tydzień;
5) obiekty handlowe – co najmniej 0,01 m3 /pracownika/tydzień;
6) zakłady produkcyjne, przemysłowe, rzemieślnicze, biura, urzędy, instytucje – co najmniej 0,01 m3 /pracownika
świadczącego pracę na terenie gminy Białystok/tydzień;
7) szpitale – co najmniej 0,025 m3 /łóżko/tydzień;
8) hotele i inne obiekty noclegowe – co najmniej 0,02 m3 /miejsce/tydzień;
9) ogródki działkowe – co najmniej 0,012 m3 /działkę/tydzień w miesiącach kwiecień – październik włącznie.
§ 9. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania: papieru,
szkła, odpadów zielonych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne, popiołu i żużlu z palenisk domowych,
łącznie: metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych z zastrzeżeniem § 7 ust. 3:
1) na terenie nieruchomości zamieszkałych:
a) w zabudowie jednorodzinnej – pojemnik o pojemności 0,04 m3 dla bioodpadów stanowiących odpady
komunalne,
b) w zabudowie jednorodzinnej – pojemniki o pojemności 0,08 m3 dla pozostałych frakcji odpadów,
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c) w zabudowie wielorodzinnej – pojemniki o pojemności 1,1 m3. Pojemniki o mniejszej pojemności
dopuszczalne są wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, np. z uwagi na ograniczenia terenowe i lokalowe;
2) na terenie nieruchomości niezamieszkałych – pojemniki o pojemności 0,08 m3;
3) na terenie nieruchomości „mieszanych”:
a) w zabudowie jednorodzinnej – pojemnik o pojemności 0,04 m3 dla bioodpadów stanowiących odpady
komunalne,
b) pojemniki o pojemności 0,08 m3 dla pozostałych frakcji odpadów.
2. Ustala się minimalną pojemność worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów, o których
mowa w § 7 ust. 3 – worki o pojemności 0,08 m3 bez względu na rodzaj zabudowy.
3. Na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi dopuszcza się
możliwość kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne, w tym odpadów zielonych
w kompostownikach przydomowych, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla otoczenia.
4. Od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych nie odbiera się bezpośrednio
z nieruchomości bioodpadów podlegających kompostowaniu.
§ 10. Na drogach publicznych oraz na terenach nieruchomości należących do gminy i służących do użytku
publicznego, w tym na skwerach i w parkach należy ustawiać kosze lub pojemniki uliczne o pojemności od
0,025 m3, wyposażone we wkłady metalowe lub worki foliowe ułatwiające opróżnianie.
§ 11. Miejsca gromadzenia odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego wyposażone zostaną
w pojemniki o pojemności do 1,1 m3.
Rozdział 6
Wymagania techniczne dotyczące pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych
§ 12. 1. Pojemniki stosowane do zbierania odpadów komunalnych powinny być szczelne, zamykane,
o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w obowiązujących
przepisach prawa i normach technicznych.
2. Pojemniki lub worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dodatkowo powinny
posiadać odpowiednią kolorystkę i być oznakowane w następujący sposób określający rodzaj gromadzonego
odpadu, tj.:
1) pojemnik lub worek przeznaczony do zbierania odpadów z papieru – koloru niebeskiego oznaczony napisem
„Papier”;
2) pojemnik lub worek przeznaczony do zbierania odpadów ze szkła – koloru zielonego oznaczony napisem
„Szkło”;
3) pojemnik lub worek przeznaczony do zbierania łącznie: metali, tworzyw sztucznych i opakowań
wielomateriałowych – koloru żółtego oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne”;
4) pojemnik przeznaczony do zbierania bioodpadów stanowiących odpady komunalne – koloru brązowego
oznaczony napisem „Bio”;
5) pojemnik lub worek przeznaczony do zbierania odpadów zielonych – koloru brązowego z napisem „Odpady
zielone”;
6) pojemnik lub worek przeznaczony do zbierania popiołu i żużlu z palenisk domowych – koloru szarego
z napisem „Popiół”.
3. Pojemnik przeznaczony do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – koloru
czarnego oznaczony napisem „Zmieszane odpady komunalne”.
4. Pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych powinny być udostępniane przez właściciela
nieruchomości celem ich trwałego oznakowania, na potrzeby identyfikacji pojemnika i monitorowania ilości
odbieranych odpadów komunalnych.
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Rozdział 7
Zasady rozmieszczania pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
i zbiorników do gromadzenia nieczystości ciekłych
§ 13. 1. Ustala się następujące warunki rozmieszczania pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych:
1) lokalizacja miejsc gromadzenia odpadów komunalnych winna spełniać przepisy rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065);
2) pojemniki lub worki należy ustawić w granicach nieruchomości której służą, w miejscu wydzielonym,
zabezpieczonym przed zbieraniem się wody, błota i innych zanieczyszczeń;
3) pojemniki lub worki należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych, w sposób niepowodujący nadmiernych
uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.
2. Rozmieszczenie każdego z pojemników powinno gwarantować nieutrudniony dostęp do nich osobom
korzystającym z nieruchomości oraz przedsiębiorcy odbierającemu z niej odpady komunalne.
3. W przypadku, gdy miejsce usytuowania pojemników jest zamykane wymóg dostępności uważa się za
spełniony, jeżeli w dniu, w którym następuje odbiór odpadów komunalnych zgodnie z harmonogramem odbioru,
miejsce to pozostaje otwarte albo jeżeli przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne został udostępniony
klucz, pilot lub inne urządzenie umożliwiające mu dostęp do niego.
4. W terminie odbioru odpadów komunalnych właściciele nieruchomości umieszczają pojemniki i worki
wypełnione odpadami w miejscach umożliwiających ich odbiór.
5. Kosze lub pojemniki uliczne rozmieszcza się w pasach dróg publicznych oraz na innych terenach
przeznaczonych do użytku publicznego, charakteryzujących się nasilonym ruchem pieszych, w szczególności przy
oznakowanych przejściach dla pieszych, przystankach komunikacyjnych, parkach, placach zabaw.
§ 14. Właściciel nieruchomości zapewnia firmie wywozowej swobodny dostęp do szczelnego zbiornika
bezodpływowego przeznaczonego do gromadzenia nieczystości ciekłych, umożliwiając jego opróżnienie przez
pojazd asenizacyjny bez narażania na szkodę ludzi lub mienia.
Rozdział 8
Standardy utrzymania pojemników oraz miejsc zbierania i gromadzenia odpadów komunalnych
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 15. 1. Pojemniki na odpady komunalne powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym poprzez:
1) umieszczanie poszczególnych rodzajów odpadów w pojemnikach wyłącznie do nich przeznaczonych;
2) dostosowanie pojemności pojemników do ilości wytworzonych odpadów w celu niedopuszczenia do
przepełnienia pojemników;
3) zamykanie pojemników;
4) poddawanie ich w miarę potrzeb myciu, czyszczeniu preparatami dezynfekcyjnymi usuwającymi
drobnoustroje, owady oraz nieprzyjemne zapachy.
2. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych nie mogą być uszkodzone, bądź pozbawione istotnych
elementów wyposażenia. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia elementu identyfikującego pojemnik, należy
niezwłocznie powiadomić podmiot zarządzający systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.
3. Kosze i pojemniki uliczne rozmieszczone w pasach dróg publicznych oraz na innych terenach
przeznaczonych do użytku publicznego winny być systematycznie opróżniane, nie dopuszczając do ich
przepełnienia oraz utrzymywane w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
4. Miejsca gromadzenia odpadów, w tym lokalizacji pojemników, należy utrzymywać w odpowiednim stanie
sanitarnym i porządkowym poprzez systematyczne opróżnianie pojemników, nie dopuszczając do ich
przepełnienia, usuwanie zanieczyszczeń powstających w wyniku załadunku i transportu odpadów, a w razie
konieczności – dezynfekcję tych miejsc.
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DZIAŁ IV
CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH I NIECZYSTOŚCI
CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ Z TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU
PUBLICZNEGO
Rozdział 9
Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
§ 16. 1. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

Lp.

Rodzaj odpadu

1.

1.

Niesegregowane
(zmieszane) odpady
komunalne

Nieruchomości,
na których
zamieszkują
mieszkańcy –
zabudowa
jednorodzinna

2.

Nieruchomości,
na których
zamieszkują
mieszkańcy –
zabudowa
wielorodzinna

3.

Nieruchomości,
na których
nie zamieszkują
mieszkańcy,
a powstają
odpady
komunalne

4.

1 raz na dwa
tygodnie

2 razy
w tygodniu.
W przypadku
przepełnień
pojemników
dopuszcza się
częstszy odbiór.

Nie rzadziej niż
1 raz na dwa
tygodnie

1 raz na dwa
tygodnie

1 raz na dwa
tygodnie

2.

Papier

1 raz na dwa
tygodnie

2 razy
w tygodniu.
W przypadku
przepełnień
pojemników
dopuszcza się
częstszy odbiór.

3.

Łącznie: metale,
tworzywa sztuczne
i opakowania
wielomateriałowe

1 raz na dwa
tygodnie

2 razy
w tygodniu.
W przypadku
przepełnień
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Nieruchomości,
które w części
stanowią
nieruchomości, na
których
zamieszkują
mieszkańcy, a w
części
nieruchomości, na
których
nie zamieszkują
mieszkańcy,
a powstają odpady
komunalne (tzw.
„nieruchomości
mieszane”)
5.
w zabudowie
jednorodzinnej
1 raz na dwa
tygodnie
w zabudowie
wielorodzinnej
2 razy
w tygodniu,
odpady z części
nieruchomości
mieszanych
niezamieszkałych
będą odbierane z
częstotliwością
określoną w
kolumnie 4
w zabudowie
jednorodzinnej
1 raz na dwa
tygodnie
w zabudowie
wielorodzinnej
2 razy
w tygodniu,
odpady z części
nieruchomości
mieszanych
niezamieszkałych
będą odbierane z
częstotliwością
określoną w
kolumnie 4
w zabudowie
jednorodzinnej
1 raz na dwa
tygodnie

Tereny
przeznaczone
do użytku
publicznego

6.

Brak odbioru

1 raz na dwa
tygodnie

1 raz na dwa
tygodnie
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pojemników
dopuszcza się
częstszy odbiór.

4.

5.

6.

1 raz w miesiącu

2 razy
w miesiącu.
W przypadku
przepełnień
pojemników
dopuszcza się
częstszy odbiór.

co najmniej 1 raz
w miesiącu

Odpady zielone

1 raz na dwa
tygodnie
w okresie
marzec –
listopad
włącznie i 1 raz
w miesiącu
w okresie
grudzień – luty
włącznie

1 raz w tygodniu
w miesiącach
marzec –
listopad
włącznie, 1 raz
w miesiącu
w okresie
grudzień – luty
włącznie.
W przypadku
przepełnień
pojemników
dopuszcza się
częstszy odbiór.

1 raz na dwa
tygodnie
w okresie marzec
– listopad
włącznie i 1 raz
w miesiącu
w okresie
grudzień – luty
włącznie

Bioodpady
stanowiące odpady
komunalne

1 raz na dwa
tygodnie
w okresie
październik –
kwiecień
włącznie i 1 raz
na tydzień

2 razy
w tygodniu.
W przypadku
przepełnień
pojemników
dopuszcza się
częstszy odbiór.

1 raz na dwa
tygodnie
w okresie
październik –
kwiecień
włącznie i 1 raz
na tydzień

Szkło
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w zabudowie
wielorodzinnej
2 razy
w tygodniu,
odpady z części
nieruchomości
mieszanych
niezamieszkałych
będą odbierane z
częstotliwością
określoną w
kolumnie 4
w zabudowie
jednorodzinnej
1 raz w miesiącu
w zabudowie
wielorodzinnej
2 razy
w miesiącu,
odpady z części
nieruchomości
mieszanych
niezamieszkałych
będą odbierane z
częstotliwością
określoną w
kolumnie 4
w zabudowie
jednorodzinnej
1 raz na dwa
tygodnie
w okresie marzec
– listopad
włącznie i 1 raz
w miesiącu
w okresie
grudzień – luty
włącznie
w zabudowie
wielorodzinnej
1 raz w tygodniu
w miesiącach
marzec – listopad
włącznie, 1 raz
w miesiącu
w okresie
grudzień – luty
włącznie,
odpady z części
nieruchomości
mieszanych
niezamieszkałych
będą odbierane z
częstotliwością
określoną w
kolumnie 4
w zabudowie
jednorodzinnej:
1 raz na dwa
tygodnie
w okresie
październik –
kwiecień włącznie

1 raz
w miesiącu

1 raz na dwa
tygodnie
w okresie
marzec –
listopad
włącznie i 1
raz w miesiącu
w okresie
grudzień – luty
włącznie

1 raz
w tygodniu
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w okresie maj –
wrzesień
włącznie

7.

Meble i inne
odpady
wielkogabarytowe
(w tym zużyty
sprzęt elektryczny
i elektroniczny)

1 raz na kwartał
(3 miesiące)

8.

Popiół i żużel
z palenisk
domowych
w zabudowie
jednorodzinnej

1 raz w miesiącu
w okresie
październik –
kwiecień
włącznie

w okresie maj –
wrzesień
włącznie

co najmniej 1 raz
w miesiącu

brak odbioru

brak odbioru

brak odbioru

i 1 raz na tydzień
w okresie maj –
wrzesień włącznie
w zabudowie
wielorodzinnej
2 razy
w tygodniu,
odpady z części
nieruchomości
mieszanych
niezamieszkałych
będą odbierane z
częstotliwością
określoną w
kolumnie 4
w zabudowie
jednorodzinnej
odbiór - 1 raz na
kwartał (3
miesiące)
w zabudowie
wielorodzinnej
odbiór - co
najmniej 1 raz
w miesiącu
1 raz w miesiącu
w okresie
październik –
kwiecień włącznie

brak odbioru

brak odbioru

2. Odbiór odpadów komunalnych następować będzie zgodnie z określonym harmonogramem, udostępnionym
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku i w sposób zwyczajowo przyjęty.
3. Na drogach publicznych oraz na terenach nieruchomości należących do gminy i służących do użytku
publicznego, kosze lub pojemniki na odpady powinny być opróżniane z częstotliwością nie dopuszczającą do ich
przepełnienia, nie rzadziej niż 2 razy na tydzień w sezonie jesienno – zimowym i 3 razy na tydzień w sezonie
wiosenno – letnim;
4. Z nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe o charakterze publicznym lub z targowisk,
giełd itp. – pojemniki na odpady powinny być opróżniane z częstotliwością nie dopuszczającą do ich przepełnienia.
§ 17. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do
użytku publicznego, powinno odbywać się z częstotliwością nie dopuszczającą do ich przepełnienia, uzależnioną
od pojemności zbiornika i ilości nieczystości ciekłych.
Rozdział 10
Szczegółowy sposób postępowania z odpadami komunalnymi i nieczystościami ciekłymi
§ 18. 1. Ustala się następujący sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i z
terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy zbierać w pojemnikach i udostępniać w terminie
odbioru, przedsiębiorcy świadczącemu usługi w danym sektorze, wyłonionemu w drodze zamówienia
publicznego udzielonego przez Gminę Białystok;
2) papier, szkło, łącznie: metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe:
a) należy zbierać w zależności od rodzaju zabudowy w pojemnikach lub workach i przekazywać w terminie
odbioru przedsiębiorcy świadczącemu usługi w danym sektorze, wyłonionemu w drodze zamówienia
publicznego udzielonego przez Gminę Białystok,
b) można dostarczać do miejsc gromadzenia odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego,
c) można przekazywać do Gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;

Id: B09DECFF-438D-4B14-80D4-832D5DC7ACB0. Projekt

Strona 10

3) bioodpady stanowiące odpady komunalne:
a) należy zbierać w pojemnikach i przekazywać w terminie odbioru przedsiębiorcy świadczącemu usługi
w danym sektorze, wyłonionemu w drodze zamówienia publicznego udzielonego przez Gminę Białystok,
b) można dostarczać do miejsc gromadzenia odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego,
c) można przekazywać do Gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
d) można zagospodarowywać w kompostownikach przydomowych z zastrzeżeniem §9 ust. 3 i ust. 4;
4) odpady zielone:
a) należy gromadzić w pojemnikach lub workach, a nie mieszczące się w nich ze względu na gabaryty, winny
być przygotowane przez właściciela nieruchomości do odbioru w postaci związanych pakietów, w sposób
umożliwiający bezpieczny załadunek i transport, a w terminie odbioru należy je udostępniać przedsiębiorcy
świadczącemu usługi w danym sektorze, wyłonionemu w drodze zamówienia publicznego udzielonego przez
Gminę Białystok,
b) można dostarczać do miejsc gromadzenia odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego,
c) można przekazywać do Gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
d) można zagospodarowywać w kompostownikach przydomowych z zastrzeżeniem §9 ust. 3 i ust. 4;
5) przeterminowane leki powstające w gospodarstwach domowych:
a) można gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w aptekach,
b) można przekazywać do Gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;
6) chemikalia powstające w gospodarstwach domowych należy przekazywać do Gminnych Punktów
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;
7) odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych można przekazywać do Gminnych Punktów
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;
8) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we
krwi, w szczególności igły i strzykawki można przekazywać do Gminnych Punktów Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych;
9) zużyte baterie i akumulatory powstające w gospodarstwach domowych:
a) można gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych na terenie placówek
oświatowych, handlowych, punktów serwisowych sprzętu elektrycznego i elektronicznego, urzędów
i instytucji,
b) można przekazywać do Gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;
10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych:
a) gromadzić należy nie wcześniej, niż 24 godz. przed wyznaczonym terminem odbioru wyłącznie w miejscu
wskazanym przez właściciela (zarządcę) nieruchomości, a w terminie odbioru należy je udostępniać
przedsiębiorcy świadczącemu usługi w danym sektorze, wyłonionemu w drodze zamówienia publicznego
udzielonego przez Gminę Białystok,
b) można przekazywać do punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
c) można przekazywać do Gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
d) można przekazywać do pojemników na elektroodpady rozstawionych na terenie Miasta Białegostoku;
11) meble i inne odpady wielkogabarytowe powstające w gospodarstwach domowych:
a) gromadzić należy nie wcześniej, niż 24 godz. przed wyznaczonym terminem odbioru wyłącznie w miejscu
wskazanym przez właściciela (zarządcę) nieruchomości, a w terminie odbioru należy je udostępniać
przedsiębiorcy świadczącemu usługi w danym sektorze, wyłonionemu w drodze zamówienia publicznego
udzielonego przez Gminę Białystok,
b) można przekazywać do Gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;
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12) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych:
a) można gromadzić w zamówionym pojemniku i indywidualnie zlecić transport podmiotowi uprawnionemu do
świadczenia usług w tym zakresie, jako usługę komercyjną,
b) można samodzielnie dostarczyć do Gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;
13) zużyte opony powstające w gospodarstwach domowych:
a) można przekazywać do Gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
b) można indywidualnie zlecić transport podmiotowi uprawnionemu do świadczenia usług w tym zakresie jako
usługę komercyjną,
14) tekstylia i odzież powstające w gospodarstwach domowych można przekazywać do Gminnych Punktów
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;
15) popioły i żużle z palenisk domowych:
a) można gromadzić w pojemnikach stanowiących własność właścicieli nieruchomości lub workach
i udostępnić w workach, w terminie odbioru, przedsiębiorcy świadczącemu usługi w danym sektorze,
wyłonionemu w drodze zamówienia publicznego udzielonego przez Gminę Białystok,
b) można przekazywać do Gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;
16) inne odpady problemowe powstające w gospodarstwach domowych należy przekazywać do Gminnych
Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
2. Odpady komunalne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 – 17 powstające w innych źródłach niż gospodarstwa
domowe można przekazywać do Gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
3. Ustala się następujący sposób pozbywania się nieczystości ciekłych przez właścicieli nieruchomości:
1) zgromadzone nieczystości ciekłe powinny być odbierane przez firmę wywozową i dostarczane do stacji
zlewnej;
2) właściciel nieruchomości nie może dopuścić do przepełnienia zbiornika i zanieczyszczenia powierzchni ziemi
lub wód podziemnych;
3) zabrania się wprowadzania nieczystości ciekłych do gruntu, rowów, rzek, zbiorników wodnych oraz
wykorzystywania ich w rolnictwie, o ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej;
4) przenośne toalety publiczne powinny być użytkowane zgodnie z zaleceniami producentów, utrzymywane
w czystości, dezynfekowane i opróżniane z częstotliwością uzależnioną od potrzeb.
DZIAŁ V
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI
§ 19. Gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z terenu Miasta Białystok powinno być zgodne
z każdocześnie obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego.
DZIAŁ VI
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE
§ 20. 1. Osoby utrzymujące lub sprawujące opiekę nad zwierzętami domowymi są zobowiązane do
zachowania środków ostrożności, mających na celu ochronę zdrowia i życia ludzi, wyeliminowania zagrożeń
i uciążliwości dla otoczenia.
2. Do obowiązków osób utrzymujących lub sprawujących opiekę nad zwierzętami domowymi należy:
1) stały i skuteczny dozór nad zwierzętami domowymi. Zwolnienie od tego obowiązku może nastąpić tylko
wówczas, gdy zwierzęta te znajdują się na terenie ogrodzonym, w sposób uniemożliwiający ich opuszczenie;
2) w miejscach publicznych – prowadzenie psów na uwięzi;
3) prowadzenie psów agresywnych – w tym wszystkich psów ras wymienionych w przepisach odrębnych tj.
w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu
psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. Nr 77, poz. 687) oraz mieszańców z tymi rasami – wyłącznie
na uwięzi oraz w założonych kagańcach;
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4) podczas wyprowadzania psów w miejscach, gdzie nie stwarza to zagrożenia i w miejscach mało
uczęszczanych, dopuszcza się czasowe uwolnienie psa z uwięzi, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania
bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem, za wyjątkiem psów wymienionych w pkt 3. Na wezwanie
funkcjonariuszy Straży Miejskiej opiekun psa zobowiązany jest do założenia psu uwięzi;
5) niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na terenach publicznych
i częściach nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego oraz wyrzucanie nieczystości
spowodowanych przez zwierzęta do oznakowanych pojemników lub pojemników na odpady komunalne;
6) zachowanie bezpieczeństwa i środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi,
a także wyeliminowanie uciążliwości dla otoczenia;
3. Obowiązki określone w ust. 2 pkt 1–5 nie dotyczą osób utrzymujących zwierzęta domowe wykorzystywane
do celów specjalnych tzn. których profesjonalna tresura oraz używanie odbywa się na podstawie odrębnych
przepisów, regulujących szczegółowe zasady działania jednostek Polskich Sił Zbrojnych, Policji, Straży Granicznej
i innych formacji podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, służb kontroli celnej, ratownictwa,
Straży Miejskiej oraz regulujących zasady szkolenia i wykorzystania psów przewodników osób niewidomych,
niedowidzących i niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
DZIAŁ VII
ZASADY UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH
Z PRODUKCJI ROLNICZEJ
§ 21. 1. Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej: przeznaczonych do użytku publicznego, o zabudowie wielorodzinnej, o zabudowie
jednorodzinnej na działkach o powierzchni do 1000 m2.
2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy Akcentu ZOO.
3. Na pozostałych terenach miasta nie wymienionych w ust. 1 i z zastrzeżeniem ust. 3a, dozwolone jest
utrzymywanie zwierząt gospodarskich na własny użytek, jeżeli nie pogarsza to warunków zdrowotnych,
sanitarnych i porządkowych otoczenia oraz nie powoduje zanieczyszczeń środowiska i innych uciążliwości.
3a. Na pozostałych terenach miasta, nie wymienionych w ust. 1, dopuszcza się utrzymywanie pszczół, po
spełnieniu następujących wymagań:
1) usytuowania uli w miejscach uniemożliwiających przypadkowe wejście osób postronnych oraz oznakowania
tych miejsc tablicami ostrzegawczymi;
2) usytuowania uli w odległości co najmniej 10 m od granicy nieruchomości i drogi publicznej;
3) utrzymywania pszczół charakteryzujących się obniżoną agresywnością wobec otoczenia (łagodnych) i niską
rojliwością.
DZIAŁ VIII
WYZNACZANIE OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI
I TERMINÓW JEJ PRZEPROWADZANIA
§ 22. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają tereny w rejonie mostów i kładek w rejonie rzeki Biała oraz
cieku Dolistówka w granicach administracyjnych miasta Białegostoku.
2. Deratyzację należy przeprowadzać dwukrotnie w ciągu roku: w okresie wiosennym – w miesiącach od marca
do kwietnia oraz w okresie jesiennym od października do listopada, a także każdorazowo w przypadku wystąpienia
populacji gryzoni.
3. Na obszarach, na których nie wyznacza się obowiązkowej deratyzacji, deratyzację należy przeprowadzać
każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni, a także na każde polecenie Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, przy użyciu środków gryzoniobójczych dopuszczonych do obrotu
handlowego przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Id: B09DECFF-438D-4B14-80D4-832D5DC7ACB0. Projekt

Strona 13

Uzasadnienie
W dniu 22 sierpnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1579 opublikowana została nowelizacja ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 r. Ustawa ta wprowadza szereg istotnych
zmian w gminnych systemach gospodarki odpadami komunalnymi. Przepisy znowelizowanej ustawy wchodzą
w życie z dniem 6 września 2019 r., z wyjątkiem przepisów przejściowych, dla których określono odrębne
terminy wejścia w życie.
Przedmiotowy projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Białystok stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 1 pkt 5) ustawy nowelizującej, o której mowa
powyżej, tj. „Rada gminy jest obowiązana dostosować regulamin do przepisów wydanych na podstawie
ust. 1 w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tych przepisów.” Istnieje zatem potrzeba dostosowania,
zaktualizowania zapisów obowiązującego Regulaminu do zmienionego stanu prawnego, w terminie do
6 września 2020 r.
Poniżej przedstawiono szczegółowe zmiany wprowadzone w stosunku do dotychczas obowiązującej
uchwały:
1.W §1 zaktualizowano wykaz odpadów zbieranych selektywnie w punktach selektywnego zbierania
odpadów komunalnych (PSZOK) – dopisano takie odpady jak: odpady niebezpieczne, odpady niekwalifikujące
się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł
i strzykawek, odpadów tekstyliów i odzieży. Analogicznie dostosowano zapisy w §4, określającym rodzaje
odpadów komunalnych zbieranych selektywnie.
Obecnie odpady w postaci strzykawek, igieł lub podobne wytworzone podczas iniekcji domowych
przyjmowane są w PSZOK przy ul. 42 Pułku Piechoty 48 w Białymstoku. Natomiast odpady tekstyliów
i odzieży zgodnie z ustawą mają być zbierane w PSZOK od 01/01/2025 r. W Białymstoku obowiązek ten jest
już spełniony – frakcje tych odpadów przyjmowane są aktualnie zarówno w PSZOK w Hryniewiczach
i PSZOK w Białymstoku.
2.W §2 usunięto następujące definicje: metale, odpady komunalne wielkogabarytowe, papier, szkło,
tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, odpady
zielone. Tym samym dostosowano Regulamin do Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Białymstoku Sygn. akt II SA/Bk 188/19 z dnia 24 czerwca 2019 r., który stwierdził nieważność wyżej
wymienionych definicji, argumentując to, że wskazane definicje określają ustawy.
3.W §3 przeredagowano zapis dotyczący obowiązku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów.
Dotychczasowy zapis brzmiał: „w przypadku zadeklarowania selektywnego sposobu zbierania odpadów –
prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych”. Natomiast
zgodnie z nowymi przepisami ustawy czystościowej selektywna zbiórka odpadów jest obowiązkowa –
właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez zbieranie w sposób selektywny
powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi
w regulaminie oraz sposobem określonym w przepisach szczegółowych. Za uchylanie się od tego obowiązku
ustawa nakazuje radzie gminy określenie stawki podwyższonej w wysokości nie mniejszej niż dwukrotna i nie
wyższa niż czterokrotna wysokość stawki za gospodarowanie odpadami (przyjętej na mocy odrębnej uchwały).
Ponadto w paragrafie tym do zadań właściciela nieruchomości uwzględniono także zgodnie z ustawą
obowiązek utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.
4.W §7 określono, zgodnie z wymogami ustawowymi minimalne pojemności worków przeznaczonych do
selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Dotychczas istniał obowiązek określenia minimalnej
pojemności tylko w stosunku do pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów.
5.W §9 przeredagowano zapisy dotyczące kompostowania odpadów ulegających biodegradacji.
W omawianym Regulaminie, zgodnie z ustawą wprowadzono możliwość kompostowania bioodpadów
stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Jednocześnie dookreślono, że w przypadku kompostowania
w kompostownikach całej ilości bioodpadów powstających na terenie nieruchomości w zabudowie
jednorodzinnej, zwalnia się właścicieli tych nieruchomości z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te
odpady oraz na tych nieruchomościach nie będzie świadczona usługa odbioru tej frakcji odpadów.
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Ponadto w paragrafie tym wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców dopuszczono w zabudowie
jednorodzinnej i na terenie nieruchomości „mieszanych” w zabudowie jednorodzinnej stosowanie pojemników
na bioodpady stanowiące odpady komunalne o minimalnej pojemności 40 litrów. Przy czym pojemniki te będą
mogły być wykorzystywane od 1 października 2021 r., tj. dopiero od czasu obowiązywania nowych umów na
odbiór odpadów z terenu Białegostoku (obecne umowy zawarte zostały do 30 września 2021 r.).
6.W §19 przeredagowano zapisy dotyczące wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki
odpadami. Ustawa nowelizująca z 19 lipca br. oprócz zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach wprowadziła także szereg zmian w innych ustawach, w tym w ustawie o odpadach. Do kluczowych
zmian wprowadzonych do ustawy o odpadach zaliczyć można: usunięcie podziału na regiony gospodarki
odpadami, przekształcenie dotychczasowych regionalnych instalacje przetwarzania odpadów komunalnych
w instalacje komunalne, usunięcie z definicji RIPOK kompostowni odpadów.
Oprócz wyżej wymienionych zmian szczegółowych w całym tekście Regulaminu dotychczas używane
pojęcie „zmieszane odpady komunalne” zastąpiono, podobnie jak w ustawie nowelizującej pojęciem
„niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne”, a dotychczas używane pojęcie „odpady ulegające
biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów” zamieniono na „bioodpady stanowiące odpady
komunalne”.
Mając na względzie wprowadzony zakres zmian, a także dla przejrzystości i czytelności całego dokumentu
wnioskuje się o uchylenie dotychczasowej uchwały Nr XIV/199/15 Rady Miasta Białystok z dnia 23 listopada
2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok (Dz. Urz. Woj.
Podl. z 2018 r. poz. 4003) i podjęcie nowej uchwały zgodnej z treścią przedłożonego projektu.
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