
UCHWALA NR XXXVII/269/12
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zmianami: \dz.u. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153
poz. 1806, OZ.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, OZ.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203,
OZ.U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, OZ.U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, OZ.U.
z 2007 r. Nr 48 poz. 372, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, Oz.U. z 2008 r. Nr 180 poz. 111, Nr 223 poz. 1458,
Oz.U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Oz.U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 106 poz. 675,
Oz.U. z 2011 r. Nr 21 poz.l13, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r.
poz. 576) oraz art. 4 ust. l i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Oz.U. z 2012 r.poz. 391) Rada Miejska w Sokółce uchwala, co następuje:

§ l. Zatwierdza się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sokółka stanowiący załącznik
Nr l do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXXVI/259/12 Rady Miejskiej
w Sokółce z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Sokółka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Ozienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.



Załącznik Nr l do Uchwały Nr XXXVIl/269/12

Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia 20 grudnia 2012 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY SOKÓŁKA

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sokółka, dotyczące:

l. Wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

l) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru
i tektury ( w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.), metalu, tworzywa sztucznego, szkła i odpadów
opakowaniowych ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, opakowań wielomateriałowych;

2) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, a także
odpadów zielonych z ogrodów i parków;

3) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania powstających w gospodarstwach domowych:
przeterminowanych leków i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.), zużytych baterii
i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych, odpadów budowlano - remontowych i rozbiórkowych, zużytych opon, tekstyliów oraz
powstających w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowań po środkach ochrony roślin;

4) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego;

5) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2. rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

l) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach;

2) liczby osób korzystających z tych pojemników;

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 utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także
zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7. wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Rozdział 2.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE

NIERUCHOMOŚCI

§ 2. l. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a odbierający odpady
do odbierania następujących rodzajów odpadów:

l) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem pkt. 2-10,

2) przeterminowanych leków i chemikaliów (farb, rozpuszczalników, olei odpadowych itd.),

3) zużytych baterii i akumulatorów,



4) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

5) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

6) odpadów budowlano - remontowych,

7) zużytych opon,

8) odpadów zielonych z pielęgnacji ogrodów i parków,

9) papieru i tektury ( w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.),

10) szkła bezbarwnego,

11) szkła kolorowego,

12) tworzywa sztucznego,

13) opakowań wielomateriałowych,

14) metali,

15) Pozostałe frakcje odpadów komunalnych mogą być zbierane łącznie jako zmieszane odpady komunalne.

2. Odpady, o których mowa w ust. l, właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać i gromadzić
niezwłocznie od chwili ich powstania.

3. Odpady określone w ust. l odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami
odpadów zbieranych selektywnie. Odpady te należy odbierać z częstotliwością określoną w rozdziale III.
Pojemniki i miejsca gromadzenia odpadów utrzymywać w stanie czystości.

4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do postępowania z odpadami innymi niż komunalne,
powstającymi na terenie nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z zasadami
przewidzianymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U z 2010r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.).

§ 3. l. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników przylegających do nieruchomości mają
obowiązek do niezwłocznego uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości
służących do użytku publicznego.

2. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na usunięciu ich w miejsca
niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów, umożliwiając ich zebranie przez gminę.

3. Nieusunięty lód należy posypać piaskiem lub innym stosownym środkiem w celu zlikwidowania jego
śliskości.

§ 4. l. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

l) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika
bezodpływowego,

2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu
środków ulegających biodegradacji,

3) mycia wyłącznie nadwozia pojazdu.

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się pod warunkiem:

l) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach' do tego
przeznaczonych,

2) drobnych napraw pojazdów samochodowych,

3) nie stwarzania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości

Rozdział 3.
ZASADY OGÓLNE

W ZAKRESIE PROWADZENIA SELEKTYWNEGO ZBIERANIA I ODBIERANIA ODPADÓW

§ 5. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości oraz na drogach publicznych:

l) pojemniki na odpady o pojemności 60 litrów (L);



2) pojemniki na odpady o pojemności 110 L; 120 L; 240 L; 1100 L;

3) pojemniki uznane jako urządzenia do zbierania odpadów o pojemności od 5 do 10m3,

4) pojemniki typu jak wyżej, z tworzywa sztucznego oznaczonego odpowiednimi kolorami i napisami w stosunku
do każdego rodzaju odpadu selektywnie zebranego,

5) kosze uliczne o pojemności do 60 L,

6) inne pojemniki i kontenery,

7) worki oznaczone odpowiednimi kolorami i napisami w stosunku do każdego rodzaju odpadu' selektywnie
zebranego.

§ 6. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:

l) Pojemniki i worki do prowadzenia selektywnej zbiórki ma obowiązek dostarczyć właścicielowi nieruchomości
przedsiębiorca, zajmujący się wywozem odpadów lub właściciel nieruchomości zaopatrzy się w te urządzenia
i worki we własnym zakresie.

2) Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności
zagospodarowane przez mieszkańców we własnym zakresie np. poprzez kompostowanie w przydomowych
kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej i na terenach wiejskich ..

3) Wszystkie powstające odpady z pielęgnacji terenów zielonych oraz odpady ulegające biodegradacji powinny
być zbierane w sposób selektywny i kierowane do kompostowni odpadów, gdzie przetworzone zostaną na
kompost. Odpady te wraz z innymi odpadami ulegającymi biodegradacji mogą być również poddane procesowi
fermentacji, celem uzyskania biogazu.

4) Opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed włożeniem do worka
lub pojemnika.

5) Na obszarze zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej odpady zebrane selektywnie odbierańe są przez
przedsiębiorcę z przed nieruchomości; właściciel ma obowiązek w terminie określonym harmonogramem
wystawić pojemnik przed wejście na teren nieruchomości, chyba że uzgodnił inaczej z przedsiębiorcą.

6) Na obszarach zabudowy wielorodzinnej odpady zebrane selektywnie odbierane są przez przedsiębiorcę
z zabezpieczonych pomieszczeń lub pojemników zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie budynków.

7) W sytuacji, gdy odpady budowlane - remontowe i rozbiórkowe dla ich przekazania muszą zostać załadowane
do większego pojemnika, właściciel nieruchomości/ dysponujący lokalem ma obowiązek odpowiednio
wcześniej zamówić taki pojemnik u przedsiębiorcy, który z kolei ma obowiązek postawić go w terminie 48
godzin.

8) Przedsiębiorca ma obowiązek w ramach zryczałtowanej opłaty odebrać wyłącznie te odpady budowlano-
remontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót, nie wymagających
pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty; odpady niespełniające tej
definicji przedsiębiorca ma obowiązek odebrać za dodatkową opłatą, której wysokość określona została
w wyniku przetargu, który wygrał.

§ 7. Ustala się następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych:

l) Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie' zamówienia
właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę; zamówienie
musi być zrealizowane w okresie dwóch dni od złożenia.

2) Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich
eksploatacji.

§ 8. l. Pojazdy specjalistyczne i uniwersalne do odbioru odpadów komunalnych muszą spełniać wymagania
techniczne określone przepisami obowiązującego prawa, jakie powinien spełniać podmiot odbierający odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości, a ponadto:

a) pojazdy, o których mowa wyżej winny codziennie wyjeżdżać z bazy czyste,

b) pojazdy odkryte do odbierania odpadów zebranych selektywnie powinny być pokryte siatką w taki sposób, aby
nie powodowały podczas transportu zanieczyszczania i zaśmiecania terenu.



2. Pojazdy asenizacyjne muszą spełniać wymogi zapisane w obowiązujących przepisach prawa w sprawie
wymagań jakie winien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

3. Zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów komunalnych oraz nieczystości
ciekłych pracownicy Przedsiębiorcy mają obowiązek natychmiast usunąć.

4. Przedsiębiorca ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów oraz opróżnianie zbiorników
bezodpływowych, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego i odbywały się według tras i w
terminach wyznaczonych harmonogramem.

§ 9. Ustala się następujące częstotliwości odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i terenów
przeznaczonych do użytku publicznego:

1.Z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej nie rzadziej niż:

- odpady zmieszane - raz w miesiącu;

- zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne - raz w miesiącu;

- odpady ulegające biodegradacji - raz w miesiącu;

- pozostałe zbierane selektywnie - co kwartał.

2. Z obszarów zabudowy wielorodzinnej, zgodnie z zawarta umową, jednak nie rzadziej niż:

- odpady zmieszane - dwa razy w tygodniu;

- zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne - co dwa tygodnie;

- odpady ulegające biodegradacji - co tydzień;

- pozostałe zbierane selektywnie - co kwartał.

3. Opróżnianie koszy ulicznych, koszy z parków i przystanków następuje trzy razy w tygodniu;

4. Opróżnianie pojemników przeznaczonych na selektywną zbiórkę opakowań rozmieszczonychlr na terenach
przeznaczonych do użytku publicznego następuje co dwa tygodnie.

5. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony odbierane będą dwa razy
w roku - przed sezonem letnim i przed sezonem zimowym (zgodnie z harmonogramem przetargu na odbiór
odpadów komunalnych), lub właściciele nieruchomości bedą mogli nieodpłatnie dostarczać te odpady do
Punktu(ów) Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanych na terenie gminy
SokÓłka.

6. Zużyte baterie i akumulatory - dwa razy w roku lub przekazywać do specjalistycznych pojemników
ustawionych na terenie gminy, w szkołach, sklepach, w Punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych
(PSZOK).

7. Popioły gromadzić odrębnie w pojemnikach jako odpad obojętny, odbierany raz w miesiącu w sezonie
grzewczym. Odpad ten winien trafiać na składowisko jako przekładka.

8. Przeterminowane leki we własnym zakresie przekazywać do aptek zlokalizowanych na terenie Gminy
Sokółka, a apteki umożliwią ich przyjęcie w sposób zgodny z obowiązującycmi przepisami prawa w tym zakresie.

§ 10. Na terenie gminy zabrania się:

1. Spalania jakichkolwiek odpadów komunalnych na terenie otwartym, w pojemnikach oraz w piecach
nieprzeznaczonych do tego celu; dopuszcza się spalanie odpadów z drewna niezawierającego substancji
niebezpiecznych; dopuszcza się również spalanie na wolnym powietrzu, suszu ogrodowego, gałęzi i liści.

2. Stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska dla usunięcia śniegu i lodu;

3. Indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
przez właścicieli nieruchomości;

4. Wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi;

5. Wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych i wód
opadowych spływających z powierzchni dachów, pojazdów itp.;



§ 11. 1. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorniki bezodpływowe muszą być
eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie tych
wymogów może spowodować odmowę odbioru odpadów i zgłoszenie tego faktu gminie.

2. Do pojemników na odpady selektywnie zebrane zabrania się wrzucać (gromadzić) :

- smegu, lodu, gruzu, popiołu, żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych,
przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów
niebezpiecznych oraz odpadów innych aniżeli komunalne pochodzących z działalności gospodarczej.

3. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiorki papieru i tektury opakowaniowej
i nieopakowaniowej nie wolno wrzucać:

- opakowań z zawartością, np. żywnością, wapnem, cementem,

- kalki technicznej,

- prospektów foliowanych i lakierowanych katalogów.

4. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiorki szkła opakowaniowego
i nieopakowaniowego nie wolno wrzucać:

- ceramiki (porcelany, naczyń, talerzy, doniczek),

- luster,

- szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości,

- szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone)

- szyb samochodowych.

5. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiorki tworzyw sztucznych nie wolno wrzucać:

- tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii,

- opakowań i butelek po olejach i smarach,

- opakowań po środkach chwasto - i owadobójczych.

6. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiorki metali nie wolno wrzucać metali
łączonych z innymi materiałami, np. gumą,

7. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiorki opakowań wielomateriałowy~h nie można
wrzucać opakowań ani materiałów innych aniżeli opakowania wielomateriałowe.

8. Do przydomowych kompostowników , pojemników i worków do gromadzenia odpadów ulegających
biodegradacji nie wolno wrzucać odpadów innych aniżeli bioodpady i odpady zielone, z wyjątkiem pochodzących
z pielęgnacji drzew i krzewów.

Rozdział 4.
RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA

ODPADÓWKOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ NA DROGACH
PUBLICZNYCH, W AERUNKI ROZMIESZCZENIA TYCH POJEMNIKÓW I ICH UTRZYMANIA

W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM.

§ 12. Określa się rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:

I) pojemniki muszą spełniać wymagania techniczne określone w obowiązujących przepisach prawa;

2) właściciel nieruchomości ma obowiązek posiadać pojemniki i worki przeznaczone do selektywnej zbiorki
odpadów komunalnych, może zamówić je u przedsiębiorcy;

3) właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, oblicza liczbę pojemników i ich pojemność
w zależności od wskaźników wytwarzania odpadów wskazanych w pkt 4 w zależności od liczby osób
zamieszkujących nieruchomość zgodnie z wypełnioną deklaracją oraz częstotliwością odbierania odpadów;

4) mając na uwadze zróżnicowaną ilość i morfologię odpadów wytwarzanych przez mieszkańców w zależności od
rodzaju zabudowy:



a) właściciele zabudowy zagrodowej ogrzewanej paliwem stałym mają obowiązek dysponować min. 30 J

pojemnika na osobę;

b) właściciele zabudowy jednorodzinnej ogrzewanej paliwem stałym mają obowiązek dysponować min. 40 l
pojemnika na osobę z przeznaczeniem tych pojemników wyłacznie na odpady powstające w wyniku
spalania;

c) właściciele zabudowy wielorodzinnej i budynków zamieszkania zbiorowego maja obowiązek dysponować
min. 20 I pojemnika na osobę przy cyklu odbioru dwa razy na tydzień;

d) w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach, do zbierania większych aniżeli przewiduje Regulamin ilości
odpadów komunalnych, oprócz pojemników mogą być używane odpowiednio oznaczone worki;

5) właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, lecz odpady komunalne są wytwarzane
(np. prowadzący działalność gospodarczą, instytucje oświaty, zdrowia, ogrody działkowe itd.), zobowiązani są
dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb, uwzględniając następujące normatywy
dostosowane do dwutygodniowego cyklu odbioru:

a) dla budynków użyteczności publicznej, poza wymienionymi niżej - 0,5 - 2 I na każdego interesanta, klienta
lub odwiedzającego;

b) dla szkół wszelkiego typu - 2 I na każdego ucznia, studenta i pracownika;

c) dla żłobków i przedszkoli - 2 I na każde dziecko i pracownika;

d) dla lokali handlowych - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l na lokal;

e) dla punktów handlowych poza lokalem - co najmniej jeden pojemnik o pojemności nie mniejszej niż 110 l
na każdy punkt;

f) dla lokali gastronomicznych - 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej jeden pojemnik
o pojemności 110 I;

g) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l;

h) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych
i socjalnych - pojemnik o pojemności 110 l na każdych 10 pracowników;

i) dla domów opieki, hoteli, pensjonatów itp. - 20 I na jedno łóżko;

j) dla ogródków działkowych - pojemniki 1100 I w zależności od potrzeb;

k) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych dla zapewnienia czystości wymagane jest również
ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady.

§ 13. Określa się rodzaje i pojemność worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów przez
właścicieli nieruchomości i dysponującymi lokalami:

1) pojemność worków winna wynosić od 60 I do 120 I;

2) szkło i opakowania szklane bezbarwne i kolorowe należy zbierać w podziale na szkło kolorowe i bezbarwne do
worków koloru zielonego;

3) papier i tekturę należy zbierać do worka koloru niebieskiego;

4) tworzywa sztuczne należy zbierać do worka koloru żółtego;

5) drobne metale i opakowania z metalu należy zbierać do worka koloru czerwonego;

6) opakowania wielomateriałowe należy zbierać do worka koloru czarnego;

7) pozostałe drobne odpady selektywnie odbierane należy zbierać do worków bezbarwnych, przeźroqystych;

odpady ulegające biodegradacji należy zbierać do worków koloru fioletowego.

§ 14. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do
użytku publicznego:

1) na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, w parkach, terenach zielonych:

- kosze uliczne o pojemności do 60 I;



- na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, ajeśli jej nie ma, to w sąsiedztwie
przystanku;

- w centrach handlowych, przed sklepami wielko powierzchniowymi i szkołami - zestawy pojemników
przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła białego i kolorowego, tworzyw sztucznych, metali,
papieru i tektury, wielomateriałowych o pojemności do 1100 l, oznakowane kolorami takimi, jak worki
przeznaczone do selektywnej zbiórki, z opisem rodzaju odpadów.

§ 15. Organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym się ona odbywa
przynajmniej w pojemniki o pojemności 120 I oraz w szalety typu TO! TOI w przypadku braku dostępu do
istniejących stacjonarnych szaletów sanitarnych.

§ 16. Właściciele nieruchomości niemający możliwości podłączenia jej do systemu kanalizacji sanitarnej
zapewniają utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez wybudowanie zbiornika bezodpływowego
o wielkości dostosowanej do liczby osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie w taki sposób, by jego
opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia.

§ 17. Ustala się standardy utrzymania pojemników i miejsc zbierania i gromadzenia odpadów przed ich
odebraniem przez przedsiębiorcę w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

1) Właściciele nieruchomości maja obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie czystości wewnątrz i na zewnątrz
pojemnika; usługi wynikające z tego punktu, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wymagań technicznych
jakie powinien spełniać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, właściciele
nieruchomości mogą scedować za dodatkową opłatą na przedsiębiorcę odbierającego odpady;

2) Pojemnik nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony np. pokrywy;

3) Miejsca gromadzenia odpadów komunalnych winny być zabezpieczone, a urządzenia do gromadzenia
odpadów ustawione na terenie nieruchomości, w miejscu widocznym, na wyrównanej, utwardzonej
powierzchni;

4) Miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości.

§ 18. Ustala się zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów i gromadzenia
nieczystości ciekłych:

1) Podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględnić przepisy aktualnie
obowiązującego prawa;

2) Na terenie nieruchomości pojemniki należy przetrzymywać zgodnie z warunkami wymienionymi w § 17,
umożliwić wejście na nieruchomość lub pojemnik wystawiać w dniu odbioru przed wejście na teren
nieruchomości. Dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu
odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach;

3) Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być
zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego przedsiębiorcy w celu ich
opróżnienia.

4) Wyselekcjonowane odpady budowlane i zielone pochodzące z pielęgnacji drzew i krzewów muszą być złożone
w udostępnionych przez przedsiębiorcę kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu
przedsiębiorcy, na miejscu nieutrudniającym korzystania z nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu przez
właściciela w zabudowie wielorodzinnej.

Rozdział 5.
INNE WYMAGANIA WYNIKAJACE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

§ 19. 1. Cele w gospodarce odpadami komunalnymi:

1) Zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw sztucznych
oraz papieru i tektury, jak również odzysku energii z odpadów zgodnego z wymogami ochrony środowiska;

2) Zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów
komunalnych;

3) Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.

2. Dla realizacji osiągnięcia postawionych celów niezbędne jest prowadzenie następujących działań:



1) działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczenia ilości odpadów oraz ich
negatywnego oddziaływania na środowisko;

2) Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu, odzysku
i unieszkodliwiania;

3) Realizacja wskazanego systemu gospodarowania odpadami opartego na regionach gospodarki odpadami;

4) Intensyfikacja działań edukacyjno - informacyjnych promujących zapobieganie powstania odpadów oraz
właściwe postępowanie z wytworzonymi odpadami;

5) Zorganizowanie Punktu (ów) Selektywnego Gromadzenia Odpadów Komunalnych.

3. Cele w gospodarce odpadami na lata 20 12 - 2017:

1) Objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym systemem zbierania
selektywnego wszystkich mieszkańców najpóźniej do 2015 roku.

2) Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie.
W stosunku do ilości tych odpadów wytwarzanych w województwie podlaskim w roku 1995, dopuszcza się do
składowania następujące ilości odpadów ulegających biodegradacji:

- do dnia 16 lipca 2013 roku nie więcej niż 50%

- do dnia 16 lipca 2020 roku nie więcej niż 35%

3) Osiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej:

- rok 2014: 20%

- rok 2017: 35%

4) Wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie procesom
odzysku i unieszkodliwiania. Zakłada się następujący rozwój systemu aktywnego gromadzenia odpadów
wielkogabarytowych i uzyskanie następujących poziomów odzysku:

- rok 2014: 60%

- rok 2017: 80%

5) Wydzielenie odpadów budowlano- remontowych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie ich
procesom odzysku i unieszkodliwienia. Przewiduje się następujące poziomy odzysku odpadów budowlano-
remontowych innych niż niebezpieczne:

- rok 2014: 40%

- rok 2017: 80%

6) Wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie ich procesom
unieszkodliwienia. Przewiduje się osiąganie następujących poziomów selektywnego gromadzenia odpadów
niebezpiecznych celem ich przekazania do centralnych obiektów unieszkodliwiania:

- rok 2014: 40%

- rok 2017: 60%

7) Zmniejszenie masy składowych odpadów do max. 60% wytworzonych odpadów do końca roku 2014 roku.

Rozdzial6.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJACYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCE NA CELU OCHRONĘ

PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ PRZED
ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO WSPÓLNEGO UŻYTKU

§ 20. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie swojej
nieruchomości.



l) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy. Psy ras dużych i olbrzymich
bądź uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny - na smyczy i w kagańcu, wyłącznie
przez osoby dorosłe.

2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało
uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli
nad jego zachowaniem.

4. Ust. 3 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych mogących stanowić zagrożenie dla ludzi.

5. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez
te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.

6. Zgłaszanie Gminie, a w szczególności Straży Miejskiej, faktu zauważenia bezdomnego psa lub zwierzęcia
podejrzanego o wściekliznę.

7. Padlinę zwierząt należy usuwać niezwłocznie, dostarczając ją do zakładu utylizacji lub spalarni, z którym
gmina ma podpisaną umowę.

Rozdział 7.
WYMAGANIA UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH

WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ

§ 21. l. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod
warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszej uchwale.

2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:

l) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób
zgodny z prawem,

2) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości,

3) nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach
sąsiednich uciążliwości takich jak: hałas, odór,

4) przestrzegać przepisów sanitarno - epidemiologicznych,

5) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku
wiosną i jesienią, za pomocą środków dopuszczonych do obrotu handlowego,

6) pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości co najmniej 10m od granicy nieruchomości w taki
sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości
sąsiednich.

3. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach przeznaczonych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego pod tereny mieszkaniowe oraz w obrębie istniejącej zabudowy budynkami
wielolokalowymi.

4. Zabrania się odprowadzania ciekłych odchodów zwierzęcych oraz podsiąków z obornika do zbiorników
bezodpływowych, w których gromadzone są nieczystości ciekłe pochodzenia bytowego oraz do kanalizacji
sanitarnej.

Rozdział 8.
OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI I TERMINY JEJ

PRZEPROWADZANIA

§ 22. l. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi zobowiązani są do stałego
tępienia szczurów w obrębie swojej nieruchomości tylko w miarę potrzeb. Właściciele nieruchomości
zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani są do przeprowadzenia, co najmniej raz w roku,
deratyzacji na terenie nieruchomości.

2. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Burmistrz Sokółki określi,
w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, obszary podlegające obowiązkowej
deratyzacji oraz termin jej przeprowadzenia.

3. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.


