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UCHWAŁA NR XXII/156/2020
RADY GMINY BIAŁOGARD
z dnia 2 lipca 2020 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białogard
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713 t. j.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Białogardzie, Rada Gminy Białogard uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Białogard
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białogard, dotyczące
w szczególności:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
a) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej: papier, metale,
tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady,
b) selektywnego zbierania 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 oraz odpadów tekstyliów i odzieży
c) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego,
d) mycie 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 oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych
pojemników lub worków i ich utrzymania 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;
2a) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów;
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3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
4) innych wymagań wynikających z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami;
5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym
także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;
7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) harmonogramie - należy przez to rozumieć opracowany przez Gminę harmonogram odbioru odpadów
komunalnych na terenie Gminy Białogard, uwzględniający zapisy niniejszego Regulaminu dotyczące
minimalnej częstotliwości odbioru odpadów zależnej od rodzaju odpadów, miejsca ich wytwarzania oraz
wytwórcy;
2) nieruchomości - należy przez to rozumieć część powierzchni ziemskiej stanowiąca odrębny przedmiot
własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków jeżeli na
mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności;
3) nieruchomości zamieszkałej– to nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy w zabudowie
jednorodzinnej, zagrodowej (kompleks złożony z budynków mieszkalnych, gospodarskich i inwestorskich)
i wielorodzinnej (blok mieszkalny, budynek wielolokalowy);
4) przedsiębiorcach - należy przez to rozumieć podmiot realizujący zadania w zakresie odbioru odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzący działalność na podstawie wpisu do rejestru
działalności regulowanej oraz podmiot prowadzący działalność w zakresie wymienionym w art. 7 ustawy,
na którą konieczne jest uzyskanie zezwolenia;
5) regulaminie - rozumie się przez to niniejszy „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Białogard”;
6) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.);
7) właścicielu nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz
jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne
podmioty władające nieruchomością;
8) zabudowie jednorodzinnej - należy przez to rozumieć budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół
takich budynków wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi;
9) zabudowie wielorodzinnej - należy przez to rozumieć zabudowę, na którą składają się budynki
wielorodzinne, a więc takie które nie spełniają definicji budynku jednorodzinnego;
10) odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych,
z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów
niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład
są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne pozostają niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały
poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości
w rozumieniu ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.);
11) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady komunalne, które ze względu na duże
rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych pojemnikach, workach i kontenerach na odpady. Do
tej grupy odpadów zaliczmy: stoły, krzesła, sofy, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace,
wykładziny, pierzyny, rowery, wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów, itp. Do odpadów
wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów budowlanych i remontów;
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12) odpadach budowlanych - należy przez to rozumieć gruz ceglany, tynkarski, betonowy, drewno
z rozbiórki, płyty kartonowo-gipsowe, szkło okienne, drzwiowe, stolarka okienna i drzwiowa, materiały
pokryć dachowych, odpady instalacyjne oraz wszystkie inne frakcje odpadowe powstałe w trakcie prac
remontowych, budowlanych czy rozbiórkowych;
13) odpadach ulegających biodegradacji- rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu
lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;
14) odpadach niebezpiecznych - należy przez to rozumieć opakowania zawierające pozostałości po
substancjach niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, np. po środkach ochrony roślin, farbach
i rozpuszczalnikach, olejach samochodowych, przeterminowane leki, baterie i akumulatory;
15) odpadach pozostałych po segregacji - należy przez to rozumieć odpady komunalne pozostałe po
wysortowaniu odpadów segregowanych;
16) odpadach niesegregowanych (zmieszanych) - odpady komunalne nie poddane selektywnemu zbieraniu.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:
1) wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym Regulaminie pojemniki i worki służące do zbierania
odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników lub worków w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym;
2) obowiązek prowadzenia selektywnego zbierania i przekazywania przedsiębiorcy odbierającemu odpady,
w sposób określony w Regulaminie;
3) zbieranie odpadów komunalnych niepodlegających segregacji do pojemników lub worków o wielkości
i liczbie uzależnionej od liczby mieszkańców nieruchomości w sposób określony w niniejszym
Regulaminie;
4) gromadzenie nieczystości płynnych w zbiornikach bezodpływowych lub ich oczyszczanie poprzez przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych w przypadku braku sieci kanalizacyjnej;
5) pozbywanie się nieczystości płynnych w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem;
6) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego
7) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach dozwolonych:
a) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego, wyłącznie pod warunkiem odprowadzenia
powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub gromadzenia ich w szczelnych zbiornikach
bezodpływowych,
b) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie
oznaczonych;
8) dokonywanie napraw pojazdów samochodowych na terenie przeznaczonym do użytku publicznego tylko
w przypadku awarii pojazdu; prace warsztatowe mogą być prowadzone poza wyspecjalizowanymi
warsztatami samochodowymi o ile nie są związane z naprawami blacharski-lakierniczymi;
9) stosowanie się właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do przepisów niniejszego Regulaminu.
Rozdział 3.
Ogólne zasady i sposób selektywnego zbierania i odbierania odpadów
§ 4. Ustala się następujące zasady w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów:
1) właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażenia nieruchomości w odpowiednie pojemniki i worki do
prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów;
2) właściciele nieruchomości są zobowiązani do umieszczenia pojemników lub worków w miejscach
gromadzenia odpadów komunalnych spełniających wymagania określone właściwymi przepisami;
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3) właściciele nieruchomości są zobowiązani do prowadzenia selektywnego zbierania, a odbierający odpady
do selektywnego odbierania następujących frakcji odpadów komunalnych:
a) papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.),
b) metale i odpady opakowaniowe z metali
c) tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych,
d) opakowania wielomateriałowe,
e) tekstylia, odzież, obuwie,
f) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła,
g) odpady niebezpieczne,
h) przeterminowane leki i chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp.),
i) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych (igły i strzykawki),
j) zużyte: baterie i akumulatory,
k) sprzęt elektryczny i elektroniczny,
l) zużyte opony: do samochodów osobowych do 4 szt.; ł) do samochodów ciężarowych i ciągników za
dodatkową opłatą, z tym zastrzeżeniem, iż właściciele nieruchomości zobowiązani pozostają do
samodzielnego dostarczenia w/w odpadów do przedsiębiorcy odbierającego ten rodzaj odpadów,
m) odpady ulegające biodegradacji,
n) meble i inne odpady wielkogabarytowe: urządzenia sanitarne, duże odpady z tworzyw sztucznych,
metalu, nie mieszczące się w pojemnikach, itp.,
o) odpady remontowo-budowlane i rozbiórkowe, inne niż niebezpieczne.
4) prowadzenie selektywnego zbierania frakcji odpadów komunalnych, o których mowa w pkt 3 jest
obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy z tym, że papier i tekturę, odpady opakowaniowe
z papieru i tektury, metale i odpady opakowaniowe z metali, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe
z tworzyw sztucznych, szkło i opakowania szklane, opakowania wielomateriałowe oraz odpady ulegające
biodegradacji należy gromadzić w odpowiednich rodzajach worków lub pojemników i oddawać
przedsiębiorcy w terminach określonych harmonogramem lub w razie potrzeby dostarczać do gminnego
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Postępowanie z innymi odpadami, nie
wymienionymi w ustępie 3, w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
w szczególności z ustawą o odpadach;
5) dopuszcza się kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji stanowiących odpady komunalne
w kompostownikach przydomowych jeśli uzyskany kompost będzie wykorzystywany na własne potrzeby;
w przypadku zadeklarowania posiadania kompostownika zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, wielkość pojemnika powinna pozwalać na co najmniej dwuletni okres
przechowywanego w nim materiału;
6) przeterminowane leki należy umieszczać w specjalnie oznakowanych, przeznaczonych na ten cel
pojemnikach, znajdujących się w aptekach i na terenie placówek służby zdrowia;
7) zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe należy umieszczać w specjalnie
oznakowanych, przeznaczonych na ten cel pojemnikach, znajdujących się na terenie szkół, świetlic
i bibliotek; mieszkańcy obszarów zabudowy wielorodzinnej, której charakter w znacznym stopniu
uniemożliwia selektywną zbiórkę odpadów, mogą umieszczać tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe
z tworzyw sztucznych, drobny metal i opakowania metalowe, szkło i opakowania szklane, opakowania
wielomateriałowe w pojemnikach zbiorczych; odbiór odpadów z tych pojemników odbywa się stosownie
do potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu; wykaz pojemników zbiorczych zamieszcza się na
stronach BIP i stronie internetowej Gminy Białogard
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Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 5. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do systematycznego pozbywania się odpadów
komunalnych z terenu nieruchomości.
2. Na obszarach zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej odpady są odbierane przez przedsiębiorcę sprzed
nieruchomości; właściciel ma obowiązek wystawienia odpadów w terminie określonym harmonogramem przed
wejściem na teren nieruchomości, w sposób nie utrudniający ruchu i nie powodujący zanieczyszczania miejsc
publicznych.
3. Na obszarach zabudowy wielorodzinnej zebrane odpady odbierane są przez przedsiębiorcę
z zabezpieczonych pomieszczeń lub miejsc znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie budynków; zarządca
nieruchomości ustala sposób zbierania odpadów przez poszczególne gospodarstwa domowe.
§ 6. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z obszarów zabudowy
zagrodowej i jednorodzinnej:
1) odpady niesegeregowane, odpady pozostałe po segregacji – stosownie do potrzeb jednak nie rzadziej niż
raz na dwa tygodnie w miesiącach kwiecień- październik, w pozostałym okresie jeden raz w miesiącu;
2) odpady komunalne zebrane selektywnie, takie jak: : papier, tektura, odpady opakowaniowe z papieru,
odpady opakowaniowe z tektury, szkło i odpady opakowaniowe ze szkła, tworzywa sztuczne i odpady
opakowaniowe z tworzyw sztucznych, metal i odpady opakowaniowe z metali, opakowania
wielomateriałowe - jeden raz w miesiącu;
3) odpady biodegradowalne ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów- stosownie do potrzeb, na
indywidualne zgłoszenie, jednak nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w miesiącach kwiecień- październik,
w pozostałym okresie jeden raz na dwa miesiące.
2. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z obszarów zabudowy
wielorodzinnej:
1) odpady niesegregowane, odpady pozostałe po segregacji - stosownie do potrzeb jednak nie rzadziej niż raz
w tygodniu w miesiącach kwiecień- październik, w pozostałym okresie jeden raz w miesiącu;
2) odpady komunalne zebrane selektywnie, takie jak: papier i tektura, odpady opakowaniowe z papieru,
odpady opakowaniowe z tektury, szkło i odpady opakowaniowe ze szkła, tworzywa sztuczne i odpady
opakowaniowe z tworzyw sztucznych, metal i odpady opakowaniowe z metali, opakowania
wielomateriałowe - stosownie do potrzeb jednak nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu;
3) odpady biodegradowalne ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów- stosownie do potrzeb, na
indywidualne zgłoszenie, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu w miesiącach kwiecień - październik,
w pozostałym okresie jeden raz w miesiącu;
4) gromadzone w pojemnikach zbiorczych tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale,
opakowania z metali, szkło i opakowania szklane, opakowania wielomateriałowe- stosownie do potrzeb
jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu;
3. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów we wszystkich rodzajach zabudowy:
1) meble i odpady wielkogabarytowe, kompletny, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony,
tekstylia - na indywidualne, przekazane z siedmiodniowym wyprzedzeniem zgłoszenie, jednak nie częściej
niż raz w roku, w terminie określonym w harmonogramie;
2) odpady remontowo-budowlane i rozbiórkowe - na indywidualne zgłoszenie, jednak nie częściej niż raz
w roku;
3) pozostałe odpady zbierane selektywnie, tj. przeterminowane leki i chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje
odpadowe, itp.), odpady niekwalifikujące 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, zużyte baterie i akumulatory - na
indywidualne, przekazane z siedmiodniowym wyprzedzeniem zgłoszenie, jednak nie częściej niż 1 raz na
kwartał w terminie określonym w harmonogramie.
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4. Stosownie do potrzeb odpady zbierane selektywnie mogą być na bieżąco dostarczane do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy czym muszą one zostać tam dostarczone przez
właściciela nieruchomości na własny koszt.
5. Informacje o lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki odpadów gmina podaje do
publicznej wiadomości na stronie BIP, internetowej Gminy Białogard, w lokalnej gazecie "Wieści z Gminy
Białogard", w Urzędzie Gminy Białogard oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach.
§ 7. Właściciel nieruchomości na której prowadzona jest działalność handlowa, usługowa, gastronomiczna
lub inna działalność gospodarcza, zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w odpowiednią liczbę
koszy, pojemników lub kontenerów do gromadzenia odpadów oraz w szczególności w okresie sezonu letniego
do bieżącego ich opróżniania.
§ 8. Do zbierania okresowo zwiększonej ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników
i worków, mogą być używane odpowiednio oznaczone inne worki z tworzyw sztucznych, udostępniane przez
przedsiębiorcę po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i miejscu ich odbioru.
§ 9. Ustala się następujące zasady opróżniania zbiorników bezodpływowych:
1)

właściciele nieruchomości są zobowiązani do podpisania umów na odbiór nieczystości płynnych
z podmiotem posiadającym odpowiednie zezwolenie w tym zakresie;

2)

opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się z częstotliwością gwarantującą zabezpieczenie
ich przed przepełnieniem i wylewaniem się zawartości;

3)

opróżnianie przydomowych oczyszczalni ścieków z osadów odbywa się zgodnie z zasadami
eksploatacji
Rozdział 5.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości i na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników
i utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymania
w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

§ 10. Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne należy gromadzić w estetycznych,
znormalizowanych, spełniających techniczne wymogi bezpieczeństwa, higieny i ochrony środowiska
pojemnikach lub workach, przystosowanych do opróżniania przez pojazdy służące do odbioru odpadów
komunalnych. Pojemniki i worki muszą spełniać wymagania prawem określone.
§ 11. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki
do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych o minimalnych pojemnościach:
1) dla budynków mieszkalnych 20 litrów tygodniowo na 1 mieszkańca, jednak nie mniej niż jeden 120 litrowy
pojemnik na każdą nieruchomość;
2) dla szkół wszelkiego typu, przedszkoli - 3 litry tygodniowo na każde dziecko i pracownika;
3) dla internatów, hoteli, moteli, pensjonatów, itp.- 20 litrów na jedno łóżko;
4) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do powierzchni lokali
biurowych i socjalnych- pojemnik 120 litrów na każdych 10 pracowników:
5) dla lokali handlowych - 50 litrów na każde 10 m² powierzchni całkowitej lokalu, lub co najmniej jeden 120
litrowy pojemnik na lokal;
6) dla lokali gastronomicznych - 20 litrów tygodniowo na jedno miejsce konsumpcyjne;
7) dla terenów publicznych kosze uliczne o pojemności od 35 do 70 litrów;
8) dla terenów rekreacyjnych 240 litrów na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października każdego
roku.
9) dla świetlic wiejskich- 60 litrów na każdą świetlice
2. Do gromadzenia odpadów komunalnych pozostałych po segregacji w zabudowie zagrodowej,
jednorodzinnej i wielorodzinnej, w której nie ustanowiono zarządcy, stosuje się pojemniki lub worki w kolorze
szarym lub czarnym o pojemności do 240 litrów.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

–7–

Poz. 3639

§ 12. 1. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować następujące pojemniki lub worki
o pojemności od 60 litrów do 120 litrów:
a) żółte, oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne” z przeznaczeniem na: odpady metali, w tym odpady
opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych,
oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
b) zielone, oznaczone napisem „Szkło” z przeznaczeniem na odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze
szkła,
c) niebieskie, oznaczone napisem „Papier” z przeznaczeniem na odpady z papieru, w tym tektury, odpady
opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,
d) brązowe, oznaczone napisem „Bio” z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym
uwzględnieniem bioodpadów,
e) czarne, oznaczone napisem „Odpady Zmieszane” z przeznaczeniem na odpady pozostałe po segregacji.
2. W odniesieniu do nieruchomości niezamieszkałych dopuszcza się także stosowanie pojemników
o pojemności 240 - 7000 litrów z zastrzeżeniem § 13 ust. 4.
3. Dopuszcza się aby pojemniki były pokryte odpowiednim kolorem, o którym mowa w ust. 1 tylko w części nie mniejszej niż 30% zewnętrznej, całkowitej powierzchni pojemnika - jeśli kolory pojemników, obniżą
walory estetyczne przestrzeni publicznej, w której się znajdują, zwłaszcza miejsc o znaczeniu historycznym lub
przyrodniczym.
4. W zabudowie wielorodzinnej, w której nie ustanowiono zarządcy, właściciele lokali są zobowiązani do
oznaczania przekazywanych do odbioru odpadów, poprzez umieszczanie na workach lub pojemnikach
informacji zawierających nr budynku i nr lokalu z którego pochodzą wystawione odpady.
§ 13. 1. Na chodnikach, dworcach, przystankach komunikacji publicznej, w parkach, placach odpady
gromadzi się w koszach ulicznych o pojemności od 35 do 75 litrów.
2. Na przystankach kosze lokalizuje się pod wiatą, a w przypadku jej braku w sąsiedztwie oznaczenia
przystanku.
3. Placówki handlowe, usługowe, gastronomiczne i inne powinny być wyposażone w odpowiednią do
natężenia ruchu liczbę pojemników. Pojemniki powinny być umieszczone przy wejściu do obiektu.
4. W centrach handlowych, przed sklepami wielkopowierzchniowymi i szkołami odpady gromadzi się
w zestawach pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych,
metali, papieru i tektury, opakowań wielomateriałowych o pojemności od 1100 litrów do 7000 litrów,
oznakowanych kolorami takimi jak worki przeznaczone do selektywnej zbiórki, opisanych i ze znakiem
graficznym.
§ 14. 1. Właściciel nieruchomości, na terenie której organizowana jest impreza masowa jest zobowiązany
do wyposażenia miejsca, na którym impreza się odbywa w jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na każde
20 osób uczestniczących w imprezie oraz w szalety przenośne w ilości jeden szalet na 100 osób
uczestniczących w imprezie, jeżeli czas jej trwania nie przekracza 4 godzin, jeśli jest on dłuższy liczby te
należy zwiększyć o 50% w stosunku do podanych wyżej, na każde następne 4 godziny trwania imprezy.
2. Właściciel nieruchomości, o której mowa w ust. 1 jest zobowiązany do zawarcia umowy z przedsiębiorcą
na dostarczenie pojemników i szaletów oraz ich opróżnienie i uprzątnięcie.
§ 15. Właściciele nieruchomości nie mający możliwości włączenia jej do systemu kanalizacji sanitarnej,
zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości przez pobudowanie zbiornika
bezodpływowego o pojemności dostosowanej do liczby osób mieszkających na terenie nieruchomości i ilości
wytwarzanych nieczystości ciekłych.
§ 16. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez:
1) gromadzenie określonych rodzajów odpadów w wyłącznie do tego celu przeznaczonych, oznaczonych
kolorystycznie i opisanych pojemnikach;
2) mycie i dezynfekcję pojemników;
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3) gromadzenie odpadów w pojemniku w ilości nie powodującej ich wypadanie i przeciążanie pojemnika;
4) zamykanie pojemników.
2. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorniki bezodpływowe muszą być eksploatowane
zgodnie z ich przeznaczeniem, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymywanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym
miejsc gromadzenia odpadów poprzez:
1) usuwanie odpadów leżących wokół pojemników;
2) zapewnienie swobodnego dostępu do pojemników;
3) w razie konieczności dezynfekcję, mycie, zamiatanie miejsca przeznaczonego na ustawienie pojemnika;
4) wykluczenie możliwości ugrzęźnięcia pojemników, worków w błocie i śniegu.
Rozdział 6.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 17. 1. Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów ulegających biodegradacji,
odebranych przez przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych na
terenie Gminy Białogard odbywa się w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych lub
instalacjach zastępczych, określonych w „Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2016 - 2022 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2023 - 2028”.
2. W celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów oraz racjonalizacji procesu segregacji wymaga się:
1) objęcia wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych oraz
systemem selektywnego zbierania odpadów;
2) zmniejszenia ilości udziału niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w całym strumieniu
zbieranych odpadów (zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie)
3) przygotowania do ponownego wykorzystania i recyklingu odpadów (papier, metal, tworzywa sztuczne
i szkło) z gospodarstw domowych
4) promowania kompostowania odpadów ulegających biodegradacji; powstające w gospodarstwach
domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez
mieszkańców we własnym zakresie, np. poprzez kompostowanie w przydomowych kompostowniach
w zabudowie jednorodzinnej i na terenach wiejskich;
5) edukacji ekologicznej promującej zapobieganie powstawania odpadów oraz właściwe postępowanie
z , wytworzonymi odpadami, a także promowanie ponownego wykorzystywania produktów wytwarzanych
z materiałów odpadowych poprzez odpowiednie działania promocyjne i edukacyjne:
6) wyeliminowania nielegalnych składowisk odpadów.
3. W celu zmniejszenia objętości i uzyskania odpowiedniego poziomu segregacji odpadów należy:
1) redukować objętość odpadów surowcowych poprzez zgniatanie plastikowych butelek, puszek metalowych,
opakowań wielomateriałowych oraz tekturowych przed umieszczeniem w pojemniku;
2) opróżniać opakowania z pozostałości produktu przed umieszczeniem w pojemniku;
3) minimalizować używanie jednorazowych toreb oraz opakowań.
Rozdział 7.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem i
uciążliwością dla ludzi oraz zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 18. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe obowiązane są do:
1) zapewnienia właściwej opieki nad zwierzętami w celu niedopuszczenia do zagrożeń życia,
zanieczyszczania nieruchomości, terenów i obiektów użyteczności publicznej;
2) wyeliminowania zagrożeń i uciążliwości dla ludzi, w tym hałasu, nieprzyjemnej woni, roznoszenia
pasożytów, insektów itp.;

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

–9–

Poz. 3639

3) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na terenach publicznych,
w szczególności z dróg, chodników, podwórek, parków, boisk i terenów zielonych;
4) wyprowadzania psów na teren publiczny w obroży i na smyczy, a w przypadku psów rasy uznawanej na
podstawie odrębnych przepisów za agresywną lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu, również
w kagańcu;
5) zabezpieczenia nieruchomości, na której swobodnie przebywają zwierzęta, w sposób uniemożliwiający
samodzielne wydostanie się zwierzęcia poza jej obszar, a w przypadku utrzymywania psa także
umieszczenie przy wejściu na nieruchomość tabliczki o minimalnym formacie 15 x 20 cm informującej
o obecności psa.
2. Wymóg wyprowadzania psa na smyczy nie dotyczy psów znajdujących się na terenach prywatnych,
w szczególności ogrodzonych nieruchomości.
Rozdział 8.
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach
lub w poszczególnych nieruchomościach
§ 19. 1. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
zajętych przez budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra
handlowe, hotele, strefy przemysłowe, boiska, place zabaw, ogrody działkowe.
2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt
gospodarskich pod następującymi warunkami:
1) posiadania przeznaczonych do hodowli zwierząt budynków gospodarskich spełniających wymogi prawem
określone;
2) ograniczenia do obszaru nieruchomości, na którym zwierzęta są utrzymywane wszelkich uciążliwości
hodowli dla środowiska, w tym emisji będących jej skutkiem.
§ 20. Osoby utrzymujące zwierzęta gospodarskie są zobowiązane do:
1) gromadzenia i usuwania powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny
z obowiązującymi przepisami;
2) nie dopuszczania do zanieczyszczenia terenu nieruchomości;
3) wyeliminowania zagrożeń i uciążliwości dla ludzi, w tym hałasu, nieprzyjemnej woni, roznoszenia
pasożytów, insektów itp.;
4) przestrzegania przepisów sanitarno - epidemiologicznych.
§ 21. Ule pszczele powinny być stawiane w odległości nie mniejszej niż 30 m od zabudowań mieszkalnych
i dróg publicznych i co najmniej 10 m od granicy nieruchomości, w taki sposób, aby wylatujące i przelatujące
pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.
§ 22. Osoby utrzymujące zwierzęta gospodarskie są zobowiązane do usuwania zanieczyszczeń z terenów
służących do użytku publicznego.
Rozdział 9.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 23. 1. Obowiązkową deratyzację należy przeprowadzić 2 razy w roku w miesiącach marzec, październik.
2. Obszarami podlegającymi obowiązkowej deratyzacji są nieruchomości zajęte pod skoncentrowane
budownictwo mieszkaniowe oraz nieruchomości związane z produkcją, handlem, magazynowaniem artykułów
spożywczych, świadczeniem usług bytowych oraz na których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie
i prowadzona działalność rolnicza.
3. Określenie terminów i obszarów deratyzacji, o których mowa w ust. 1 i 2 nie zwalnia właścicieli
wszystkich nieruchomości, na których pojawią się gryzonie, z obowiązku przeprowadzenia deratyzacji również
poza terminami określonymi w Regulaminie.
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§ 24. W przypadku wystąpienia zwiększonej populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Rada
Gminy Białogard określi, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i termin jej przeprowadzenia.
Rozdział 10.
Postanowienia końcowe
§ 25. 1. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące stanu czystości i porządku na terenie Gminy Białogard
można zgłaszać do Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tel. 094 311 01 93 lub do
sekretariatu Urzędu Gminy Białogard tel. 094 312 44 01, sekretariat@gmina-bialogard.pl 2 Urząd Gminy
Białogard będzie inicjował działania i popierał inicjatywy mieszkańców mające na celu poprawę czystości
i porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego i estetycznego Gminy.
§ 26. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białogard.
§ 27. Uchyla się uchwałę Nr XXI/152/2020 z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Białogard.
§ 28. Traci moc uchwała Nr XLVII/286/2018 Rady Gminy Białogard z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białogard (Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego z 31 stycznia 2018 r., poz. 1104).
§ 29. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego
i wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy Białogard
Anna Suszyńska

