
UCHWAŁA NR IX/105/19
RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Biała Podlaska”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, ust. 2 i ust. 2a pkt 1-2 ustawy z dnia 13 września 

1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) po zasięgnięciu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - Rada Miasta Biała Podlaska uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Wprowadza się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Biała Podlaska”, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Traci moc uchwała Nr XXXII/84/17 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 28 września 2017 r. w sprawie 
„Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Biała Podlaska (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego 
poz. 4521) zmieniona uchwałą Nr XXXIII/91/17 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 30 października 2017 r. 
(Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 4524). 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Biała Podlaska. 

§ 4. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2020 r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miasta 

Bogusław Broniewicz
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Załącznik do uchwały  

Nr  IX/105/19 

Rady Miasta Biała Podlaska 

z dnia 30 października 2019 r. 

 

 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA 

BIAŁA PODLASKA 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku terenie miasta Biała 

Podlaska. 

 

Rozdział 2 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

 

§ 2 

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki 

następujących frakcji odpadów komunalnych: 

1) papier,  

2) metale, 

3) tworzywa sztuczne,  

4) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

5) szkło, 

6) bioodpady,  

7) frakcja mokra (odpady kuchenne),  

8) popiół, 

9) przeterminowane leki i chemikalia, 

10)  meble i odpady wielkogabarytowe, 

11)  zużyte baterie i akumulatory, 

12)  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

13)  zużyte opony pochodzące z samochodów osobowych, 

14) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

15) odpady niebezpieczne, 

16) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwach 

domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji  

i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły  

i strzykawki. 

2. Postanawia się o zbieraniu odpadów stanowiących części roślin pochodzących z terenów 

zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy odrębnie od innych bioodpadów stanowiących 

odpady komunalne. 

3. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości, o którym 

mowa w ust. 1 uznaje się za spełniony, gdy właściciel selektywnie zbiera i gromadzi  

w osobnych pojemnikach lub workach, usytuowanych na terenie swojej nieruchomości  

i oddaje do odebrania podmiotowi odbierającemu odpady , następujące frakcje odpadów: 

1) papier, 

2) metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

3) szkło, 
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4) bioodpady, 

5) frakcja mokra, 

6) popiół. 

4. W celu zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stosuje się następujące 

ujednolicone oznaczenie kolorami pojemników lub worków: 

1) papier – pojemnik lub worek koloru niebieskiego z napisem „Papier”; 

2) metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe - pojemnik 

lub worek koloru żółtego z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”; 

3) szkło – pojemnik lub worek koloru zielonego z napisem „Szkło”; 

4) bioodpady - pojemnik lub worek koloru brązowego z napisem „Bio”; 

5) frakcja mokra - pojemnik lub worek z napisem „Frakcja mokra”; 

6) popiół - pojemnik metalowy lub worek z napisem „Popiół”. 

 

§ 3 

Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania 

odpadów: 

1) papier -  należy umieszczać w odpowiednich workach lub pojemnikach do selektywnej 

zbiórki odpadów lub dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych (PSZOK), odpady opakowaniowe, jeżeli rodzaj materiału na to pozwala 

przed wrzuceniem do pojemnika lub worka należy trwale zgnieść, tak by zachowały 

zmniejszoną objętość; 

2) metale, tworzywa sztuczne  i odpady wielomateriałowe - należy umieszczać  

w odpowiednich workach lub pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów lub 

dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), 

odpady opakowaniowe, jeżeli rodzaj materiału na to pozwala przed wrzuceniem do 

pojemnika lub worka należy trwale zgnieść, tak by zachowały zmniejszoną objętość; 

opakowania po żywności i inne, które uległy zabrudzeniu, należy przed włożeniem do 

pojemnika opróżnić z resztek; 

3) szkło opakowaniowe – należy umieszczać w odpowiednich workach lub pojemnikach 

do selektywnej zbiorki odpadów lub dostarczyć do punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych (PSZOK); 

4) szkło drzwiowe, okienne i lustra - należy dostarczyć do punktów selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych (PSZOK); 

5) bioodpady – (odpady zielone pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych na 

nieruchomościach zamieszkałych) należy umieszczać w odpowiednich workach lub 

pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów lub dostarczyć do punktu selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych (PSZOK); 

6) frakcja mokra - należy umieszczać w odpowiednim workach lub pojemnikach do 

selektywnej zbiórki odpadów; 

7) popiół - należy umieszczać w odpowiednim pojemniku do selektywnej zbiórki 

odpadów; 

8) przeterminowane leki - należy umieszczać w specjalnych pojemnikach ustawionych  

w wyznaczonych aptekach na terenie miasta Biała Podlaska; 

9) chemikalia i inne odpady niebezpieczne  (farby, kleje, rozpuszczalniki, odpadowe oleje, 

pozostałości po środkach ochrony roślin i opakowania po tych środkach i innych 

niebezpiecznych używanych w gospodarstwie) - należy dostarczyć bezpośrednio  

do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK); 

10) meble i odpady wielkogabarytowe – należy dostarczyć do punktu selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych (PSZOK); 
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11) zużyte baterie – należy umieszczać w specjalnych pojemnikach ustawionych  

na terenie miasta lub przekazywać placówkom handlowym prowadzącym ich sprzedaż 

detaliczną; 

12) żarówki, świetlówki – należy przekazywać placówkom handlowym prowadzącym ich 

sprzedaż detaliczną lub dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych (PSZOK); 

13) zużyte akumulatory - należy przekazywać placówkom handlowym prowadzącym  

ich sprzedaż detaliczną lub dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych (PSZOK); 

14) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – należy przekazywać placówkom 

handlowym prowadzącym ich sprzedaż detaliczną lub dostarczyć do punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK); 

15) zużyte opony od samochodów osobowych - należy dostarczyć do punktu selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych (PSZOK); 

16) odpady budowlane i rozbiórkowe – pochodzące z remontów w istniejących obiektach 

budowlanych, z terenu nieruchomości zamieszkałych – odbierane są w zależności od 

potrzeb, po zgłoszeniu telefonicznym do przedsiębiorcy odbierającego odpady 

komunalne lub należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK); 

17) odpady z rozbiórek, budowy i działań inwestycyjnych innych niż wskazane w pkt. 16 - 

należy przekazywać uprawnionym podmiotom świadczącym usługi w zakresie odbioru 

i zagospodarowania odpadów realizującym usługę poza gminnym systemem 

gospodarowania odpadami komunalnymi; 

18) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwach 

domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji  

i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły  

i strzykawki – należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych (PSZOK). 

 

§ 4 

1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątania z części nieruchomości, 

przeznaczonej do użytku publicznego: błota, śniegu, lodu niezwłocznie po ich wystąpieniu, 

natomiast innych zanieczyszczeń w miarę występujących potrzeb. 

2. Realizacja obowiązków, o których mowa w ust. 1, powinna nastąpić w sposób nie 

zakłócający ruchu pieszych i pojazdów. 

 

§ 5 

1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dozwolone jest wyłącznie: 

1) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego, pod warunkiem,  

że odbywa się to na utwardzonej ich części, przy pomocy środków ulegających 

biodegradacji, a powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub 

gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, w szczególności ścieki takie 

nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi, 

2) na terenach służących do użytku publicznego, tylko w miejscach do tego 

przygotowanych i specjalnie oznaczonych. 

2. Naprawa pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości, wykonywana poza 

warsztatami samochodowymi przez właściciela nieruchomości lub za jego zgodą, 

dozwolona jest wyłącznie wtedy, gdy nie jest ona uciążliwa dla sąsiednich nieruchomości, 

a powstające odpady gromadzone są w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie  

z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie. 
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Rozdział 3 

Rodzaje 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 pojemników 

i worków oraz utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym oraz utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym  

i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów 

 

§ 6 

1. Określa się następujące rodzaje i pojemności pojemników lub worków przeznaczonych  

do zbierania odpadów komunalnych: 

1) pojemniki na odpady komunalne o pojemności: 110 l, 120 l, 240 l, 800 l, 1100 l, 7000 l,  

2) worki foliowe na odpady komunalne selektywnie zebrane – od 60 l do 240 l, 

3) pojemniki do selektywnej zbiórki zużytych baterii o pojemności – 10 l do 50 l, 

4) kosze uliczne na odpady komunalne o pojemności – od 30 l do 70 l.   

2. Określa się następujące, minimalne pojemności pojemników lub worków przeznaczonych 

do zbierania odpadów selektywnie zbieranych, o których mowa w § 2 ust. 3, ustawionych 

na terenie nieruchomości zamieszkałej w obszarze zabudowy jednorodzinnej, w zależności 

od ilości osób zamieszkujących: 

1) 1 osoba – 60 l, 

2) 2 - 3 osób – 110 l lub 120 l, 

3) 4 - 5 osób – 220 l lub 240 l, 

4) 6 osób i więcej – 240 l i 120 l, 

5) dla większej ilości osób należy zwiększyć pojemności pojemników zgodnie ze 

wskazaniami wymienionymi w pkt 1) – 4).   

3. Ustala się następujące minimalne pojemności pojemników lub worków przeznaczonych do 

zbierania odpadów selektywnie zbieranych, o których mowa w § 2 ust. 3, ustawionych na 

terenie nieruchomości zamieszkałej w obszarze zabudowy wielorodzinnej, w zależności od 

ilości osób zamieszkujących: 

1) nie więcej niż 20 osób – 1100 l, 

2) nie mniej niż 21 osób i nie więcej niż 30 osób – 1100 l i 240 l, 

3) nie mniej niż 31 osób i nie więcej niż 40 osób – 1100 l i 2 x 240 l, 

4) nie mniej niż 41 osób i nie więcej niż 50 osób – 2 x 1100 l, 

5) powyżej 50 osób – 7000 l, 

6) dla większej ilości osób należy zwiększyć pojemności pojemników zgodnie ze 

wskazaniami wymienionymi w pkt 1) – 5).   

4. Ustala się następujące minimalne pojemności pojemników lub worków przeznaczonych do 

zbierania odpadów selektywnie zbieranych, o których mowa w § 2 ust. 3, ustawionych na 

terenie nieruchomości niezamieszkałej, w zależności od ilości osób z nich korzystających: 

1) 1 - 4 osoby – 60 l, 

2) 5 - 8 osób – 110 l lub 120 l, 

3) 9 - 20 osób – 220 l lub  240 l, 

4) 21 - 40 osób – 2 x 240 l, 

5) dla większej ilości osób korzystających należy zwiększyć pojemności pojemników 

zgodnie ze wskazaniami wymienionymi w pkt 1) – 4).   

5. Dla właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe,  

a w części nieruchomości niezamieszkałe stosuje się odpowiednio zapisy ust. 2 – 4. 

6. Tereny przeznaczone do użytku publicznego, w obszarze dróg publicznych, powinny być 

wyposażone w kosze zamocowane na stałe. Kosze należy umieszczać w centrum miasta,  

w okolicy punktów  gastronomicznych, instytucji publicznych, bazarów, parków,  
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skwerków, miejsc wypoczynkowych, szkół, sal rozrywkowych, na ulicach o dużej ilości 

usług handlowych oraz na przystankach autobusowych. Na przystankach komunikacyjnych 

kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma – w sąsiedztwie oznaczenia 

przystanku. 

7. Pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania odpadów powinny być zabezpieczone 

przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich zbierania, 

magazynowania i przeładunku oraz posiadać odpowiedni kolor i oznaczenie określające 

rodzaj gromadzonych odpadów komunalnych. Worki powinny być wykonane z folii 

polietylenowej LDPE o grubości zapewniającej szczelność i trwałość.  

 

§ 7 

1. Warunki rozmieszczenia urządzeń do zbierania odpadów komunalnych na terenie 

nieruchomości: 

1) pojemniki lub worki do zbierania odpadów należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, 

dostępnym dla osób korzystających z pojemnika oraz przedsiębiorcy odbierającego 

odpady, bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości, do którego 

możliwy jest dojazd pojazdem do transportu odpadów z zastrzeżeniem  

pkt 2, 

2) w przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca ustawienia 

pojemników lub worków do zbierania odpadów, należy je wystawić w dniu odbioru, 

przed wejściem na teren nieruchomości w taki sposób, by nie utrudniały ruchu pieszego 

czy kołowego lub udostępnić w sposób uzgodniony z przedsiębiorcą odbierającym 

odpady, 

3) pojemniki lub worki należy ustawiać tak, aby nie stwarzały zagrożenia dla innych 

użytkowników ciągów komunikacyjnych, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz tak, 

aby uniemożliwiać rozrywanie worków przez zwierzęta i wywracanie się pojemników,  

4) pojemniki lub worki należy ustawić tak, aby nie utrudniały korzystania  

z nieruchomości, w szczególności poprzez zastawianie ciągów pieszych i jezdnych oraz 

miejsc parkingowych, 

5) worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów należy umieszczać  

w miejscu ustawiania pojemników lub innym miejscu uzgodnionym z odbiorcą 

odpadów wyłącznie w dniu wskazanym w harmonogramie odbioru danego rodzaju 

odpadów. 

2. Właściciele nieruchomości zapewniają wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki 

służące do zbierania odpadów komunalnych. 

3. W przypadku nieruchomości zamieszkałych, na których jednocześnie prowadzona jest 

działalność gospodarcza i powstają odpady komunalne, właściciel nieruchomości powinien 

w sposób widoczny oznakować pojemniki tak, aby jednoznacznie można było stwierdzić, 

w którym pojemniku gromadzone są odpady pochodzące z gospodarstwa domowego,  

a w którym odpady związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

 

§ 8 

1. Pojemniki do zbierania odpadów powinny być utrzymywane w należytym stanie 

porządkowym poprzez zapewnienie odpowiedniej ich ilości i pojemności, aby nie 

dochodziło do ich przepełnienia. 

2. Pojemniki do zbierania odpadów powinny być utrzymywane w należytym stanie 

sanitarnym, w szczególności poprzez ich mycie i dezynfekowanie. 

3. Pojemniki do zbierania odpadów powinny być utrzymywane w należytym stanie 

technicznym, w szczególności poprzez dokonywanie ich przeglądów i konserwacji, 
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naprawę ich szczelności oraz wymianę w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia 

uniemożliwiającego dalsze użytkowanie. 

4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania w odpowiednim stanie 

sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów, w szczególności poprzez: 

1) zabezpieczenie miejsca gromadzenia odpadów komunalnych przed zalewaniem 

odpadów przez wody opadowe. 

2) utrzymywanie miejsc gromadzenia odpadów w czystości, nie dopuszczając do 

zalegania odpadów poza pojemnikami i workami. 

 

 

Rozdział 4 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych  

z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

 

§ 9 

1. Odbiór odpadów komunalnych, z terenu nieruchomości zamieszkałych, określony zostanie 

w harmonogramie opracowanym przez przedsiębiorcę odbierającego odpady na terenie 

miasta, uzgodnionym z Wydziałem Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska 

Urzędu Miasta Biała Podlaska. 

2. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych będzie uwzględniał niżej opisaną 

częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych: 

1) na obszarach o zabudowie jednorodzinnej:   

a) papier - raz na 2 miesiące, 

b) metale i tworzywa sztuczne – 2 razy w miesiącu, 

c) szkło – raz na 2 miesiące,  

d) bioodpady – od marca do października - raz na 2 tygodnie, w listopadzie – raz  

w miesiącu, 

e) frakcja mokra – raz na 2 tygodnie, 

f) popiół – od października do kwietnia - 2 razy w miesiącu, w pozostałym okresie – 

raz na 2 miesiące; 

2) na obszarach o zabudowie wielorodzinnej: 

a) papier – w miarę potrzeb (na telefoniczne zgłoszenie właściciela nieruchomości  

do przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne), nie rzadziej jednak niż 2 razy 

w miesiącu, 

b) metale i tworzywa sztuczne – w miarę potrzeb (na telefoniczne zgłoszenie właściciela 

nieruchomości do przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne), nie rzadziej 

jednak niż 2 razy w miesiącu, 

c) szkło – w miarę potrzeb (na telefoniczne zgłoszenie właściciela nieruchomości do 

przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne), nie rzadziej jednak niż 2 razy  

w miesiącu, 

d) bioodpady – od marca do listopada 1-2 razy w tygodniu, 

e) frakcja mokra – 1 - 2 razy w tygodniu, 

3) przeterminowane leki – raz na 2 miesiące. 

3. Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku 

publicznego, obiektów użyteczności publicznej oraz pozostałych nieruchomości 

niezamieszkałych:  

1) opróżnianie koszy ulicznych lub pojemników ustawionych: 

a) w pasach drogowych - 5 razy w tygodniu, 

b) na skwerach i innych terenach zieleni miejskiej – 5 razy w tygodniu, 

c) w Parku Radziwiłłowskim – 5 razy w tygodniu, 

Id: XSZHW-XWFYY-HBSDU-TLXGG-IWQCZ. Uchwalony Strona 6



Projekt 

 

 

 

d) na cmentarzach i miejscach pamięci narodowej – raz w tygodniu; a w tygodniu 

poprzedzającym 1 listopada, Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy oraz  

w tygodniu po 1 listopada – co najmniej raz dziennie, 

2) na rodzinnych ogrodach działkowych – raz na 2 tygodnie, 

3) na nieruchomościach na których prowadzona jest działalność gospodarcza, na terenie 

instytucji oświaty, zdrowia oraz na terenach pozostałych nieruchomości 

niezamieszkałych – co najmniej 2 razy w tygodniu. 

4. Częstotliwość pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych - właściciele 

nieruchomości, które są wyposażone w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać 

je co najmniej raz na kwartał. 

5. Sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości: 

1) odpady komunalne selektywnie zbierane są odbierane od właścicieli nieruchomości 

zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych, obowiązującym na terenie 

miasta Biała Podlaska;  

2) właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych  

z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości  

i porządku na nieruchomości; 

3) właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić pojemniki i worki wypełnione 

odpadami komunalnymi w miejscu dostępnym dla przedsiębiorcy do ich odbioru bez 

konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie 

ma, należy wystawić je w dniu odbioru na chodnik przed wejściem na teren 

nieruchomości w taki sposób, aby nie utrudniały ruchu pieszego i kołowego; 

4) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków 

powinno się odbywać z częstotliwością uniemożliwiającą przepełnianie zbiornika  

i wylewania się nieczystości na powierzchnię terenu, do gruntu lub wód. 

 

Rozdział 5 

Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarowania Odpadami  

dla województwa lubelskiego 

 

§ 10 

 

1. Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości przez przedsiębiorcę podlegają 

unieszkodliwieniu poprzez:  

1) obowiązkowe przekazanie do Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych przy  

ul. Ekologicznej, a w przypadku jej awarii do instalacji zastępczej, zmieszanych 

odpadów komunalnych, odpadów selektywnie zebranych - szkła, papieru, tworzyw 

sztucznych i metali, popiołu, odpadów biodegradowalnych oraz “frakcji mokrej”,  
2) przekazanie podmiotowi uprawnionemu celem recyklingu, przygotowania  

do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów selektywnie zebranych, 

2. W oparciu o wojewódzki plan gospodarki odpadami podejmowane będą następujące 

działania:  

1) objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym 

zbieraniem selektywnym 100% mieszkańców miasta, 

2) prowadzenie działań informacyjno - edukacyjnych w zakresie świadomości 

społeczeństwa na temat należytego gospodarowania odpadami komunalnymi,  

3) wyeliminowania praktyki nielegalnego składowania odpadów. 
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Rozdział 6 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed 

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 

przeznaczonych do wspólnego użytku 

 

§ 11 

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe lub sprawujące opiekę nad zwierzętami domowymi, 

zobowiązane są do zapewnienia właściwej opieki nad tymi zwierzętami, gwarantującej 

ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz ochronę przed 

zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.   

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe lub osoby sprawujące opiekę nad zwierzętami 

domowymi, zobowiązane są do zabezpieczenia nieruchomości, w sposób uniemożliwiający 

jej  opuszczenie przez zwierzę, w szczególności mogące stanowić zagrożenie lub 

uciążliwość dla ludzi. 

3. Na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku, psy należy prowadzić na smyczy, a psy 

ras uznawanych za agresywne lub psy mogące stanowić zagrożenie dla otoczenia, muszą 

być prowadzone na smyczy i z założonym kagańcem. 

4. Zwolnienie psa ze smyczy na terenach przeznaczonych do użytku publicznego jest  

dozwolone wtedy, gdy pies jest w kagańcu i pod nadzorem osoby, która jest zdolna 

do sprawowania pełnej kontroli nad jego zachowaniem. Nie dotyczy to psów ras 

uznawanych za agresywne oraz psów mogących stanowić zagrożenie dla otoczenia. 

5. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe lub sprawujące opiekę nad zwierzętami domowymi 

zobowiązane są do natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez 

te zwierzęta, na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku i umieszczenie ich  

w koszach ulicznych, lub w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach. 

 

 

Rozdział 7 

Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach 

wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazy ich utrzymywania na 

określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach 

 

§ 12 

1. Wprowadza się całkowity zakaz chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich 

na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej na obszarze miasta Biała Podlaska 

z wyłączeniem pszczół, po spełnieniu następujących wymagań: 

1) ule z pszczołami miodnymi będą usytuowane na budynkach użyteczności publicznej,  

w miejscach uniemożliwiających przypadkowe wejście osób postronnych oraz 

oznakowanych tablicami ostrzegawczymi z napisem „Uwaga – pszczoły! Osobom 

nieupoważnionym wstęp wzbroniony”; 

2) dopuszcza się użytkowanie wyłącznie pogłowia pszczół miodnych charakteryzujących 

się obniżoną agresywnością wobec otoczenia (łagodnych) i niską rojliwością; 

3) dopuszcza się ustawianie uli z pszczołami miodnymi na dachach budynków 

wymienionych w ust. 1 pkt 1 nie wyższych niż 25 metrów pod warunkiem spełnienia 

następujących wymogów: 

a) ule z pszczołami będą zainstalowane w sposób uniemożliwiający 

ich przewrócenie, jak również zerwanie przez wiatr ich elementów, a pszczoły 

winny mieć zapewniony dostęp do poideł ze świeżą wodą; 

b) należy zachować odległość co najmniej 10 m od otworów okiennych znajdujących 

się na poziomie i powyżej posadowienia uli z tym, że odległość ta może być 
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zmniejszona w razie szczególnej konfiguracji obszaru. W takim przypadku należy 

zastosować dodatkowe rozwiązania zabezpieczające przed możliwym zagrożeniem, 

np. poprzez montaż moskitier zabezpieczających otwory okienne, kominy i szyby 

wentylacyjne znajdujące się na dachu budynku; 

c) na dachu budynku dopuszcza się usytuowanie nie więcej niż 5 uli z pszczołami, 

zlokalizowanych w odległości co najmniej 3 metrów od siebie. 

4) prowadzenie pasieki odbywa się w sposób niepogarszający warunków zdrowotnych, 

sanitarnych i porządkowych oraz nie zakłócający możliwości korzystania z sąsiednich 

nieruchomości, a także nie stanowiący zagrożenia dla ludzi, którzy znajdują 

się w obiektach gdzie zlokalizowane są pasieki, a także w ich bezpośrednim 

sąsiedztwie. 
 

 

Rozdział 8 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania 

 

§ 13 

1. Wyznacza się obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji: 

1) obiekty mieszkalnictwa wielorodzinnego, w szczególności miejsca gromadzenia 

odpadów komunalnych i korytarze piwniczne, 

2) obiekty użyteczności publicznej, 

3) obiekty przeznaczone do hodowli zwierząt,  

4) obiekty lub magazyny wykorzystywane do przetwórstwa lub przechowywania  

w szczególności produktów spożywczych,  

5) zakłady żywienia zbiorowego, 

2. Deratyzację, o której mowa w ust. 1, przeprowadza się dwukrotnie w ciągu roku: 

1) w okresie wiosennym,  w terminie marzec – kwiecień , 

2) w okresie jesiennym, w terminie: październik - listopad. 
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