UCHWAŁA NR XXII/118/20
RADY GMINY NAREW
z dnia 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Narew.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, poz. 1579, Dz. U. z 2020 r., poz. 150, poz. 284, poz. 875), po zasięgnięciu
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Narew, stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew.
§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Narew Nr XXVI/156/13 z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Narew (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013r. poz. 1916).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Aneta Leonowicz
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Załącznik do uchwały Nr XXII/118/20
Rady Gminy Narew
z dnia 27 sierpnia 2020 r.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE
GMINY NAREW
Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:
1. Wyposażenie nieruchomości w opisane w Regulaminie, w Rozdziale III Regulaminu pojemniki i worki
służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym, ich dezynfekcja w miarę potrzeby. Czyszczenie i mycie pojemników powinno
odbywać się z zachowaniem przepisów o ochronie środowiska.
2. Selektywne zbieranie następujących rodzajów odpadów:
a) papier;
b) metale;
c) tworzywa sztuczne;
d) szkło;
e) bioodpady;
f) opakowania wielomateriałowe;
g) odpady niebezpieczne;
h) odpady wielkogabarytowe;
i) 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;
j) odpady budowlane i rozbiórkowe;
k) przeterminowane leki;
l) chemikalia;
m) zużyte baterie i akumulatory;
n) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
o) zużyte opony;
p) popiół i żużel z palenisk domowych;
q) tekstylia i odzież.
3. Przekazanie odpadów zebranych selektywnie przedsiębiorcy w terminach wyznaczonych harmonogramem
dostarczonym właścicielom nieruchomości.
4. Utrzymanie w czystości pergoli śmietnikowej.
5. Uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego.
6. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:
1) dokonywania tych czynności na utwardzonych częściach nieruchomości,
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2) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika
bezodpływowego,
3) użycia środków ulegających biodegradacji lub czystej wody bez detergentów;
7. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod
warunkiem:
1) niepowodowania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości,
2) braku negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym w zakresie hałasu lub spalin,
3) zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska,
4) gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych.
8. Postępowanie z odpadami innymi niż komunalne, powstającymi na terenie nieruchomości w wyniku
prowadzenia działalności zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach
(Dz. U. 2019 poz. 701 z późn. zm.).
9. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych na
terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi może się odbywać wyłącznie
w granicach nieruchomości i nie może stwarzać uciążliwości w zakresie przykrych zapachów, a także muszą zostać
zachowane warunki sanitarne dla procesu fermentacyjnego.
10. Z przydomowego kompostownika mogą korzystać właściciele nieruchomości w zabudowie mieszkaniowej
jednorodzinnej. W przypadku posiadania przez właściciela nieruchomości kompostownika oraz właściwego
selektywnego gromadzenia w nim bioodpadów, właściciel jest zwolniony z obowiązku wyposażenia nieruchomości
w pojemniki/worki do ich zbierania.
11. W przypadku braku możliwości posiadania przydomowego kompostownika, bioodpady należy zbierać
w przeznaczonych do tego pojemnikach/workach i przekazywać przedsiębiorcy odbierającego odpady z terenu
Gminy Narew.
Rozdział 2.
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 tych pojemników worków oraz utrzymania pojemników
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
§ 2. Określa się rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości:
1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek zamówić u przedsiębiorcy pojemniki i worki przeznaczone do
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
2. Przewiduje się następujące urządzenia do zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Narew:
1) kosze uliczne o pojemności od 35 do 70 litrów;
2) kosze na odpady o pojemności 120 litrów, 240 litrów, 1100 litrów;
3) worki o pojemności od 60 do 120 litrów;
4) kontenery od 5 m3 do 10 m3.
3. Odpady komunalne należy gromadzić w workach, pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności,
uwzględniając następujące normy:
1) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych minimalna pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania
na terenie nieruchomości:
a) niesegregowanych odpadów komunalnych (zmieszanych) 30 litrów na mieszkańca, jednak co najmniej jeden
pojemnik 120 litrów na każdą nieruchomość,
b) segregowane odpady komunalne 30 litrów na mieszkańca, jednak co najmniej jeden worek na każdy rodzaj
odpadu o pojemności 60 litrów na każdą nieruchomość;
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2) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych wszelkie frakcje odpadów gromadzone będą w pojemnikach
KP7 o pojemności 7m³;
3) dla budynków letniskowych i rekreacyjnych minimalna pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na
terenie nieruchomości:
a) niesegregowanych odpadów komunalnych (zmieszanych) 30 litrów na mieszkańca, jednak co najmniej jeden
pojemnik 120 litrów na każdą nieruchomość,
c) segregowane odpady komunalne 40 litrów na mieszkańca, jeden worek na każdy rodzaj odpadu
o pojemności 60 litrów na każdą nieruchomość;
4) dla szkół wszelkiego typu 3 litry na każdego ucznia i pracownika;
5) dla żłobków i przedszkoli 3 litry na każde dziecko i pracownika;
6) dla lokali handlowych 50 litrów na każdego 10m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik
120 litrów na lokal;
7) dla punktów handlowych poza lokalem 50 litrów na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden
pojemnik 120 litrów na każdy punkt;
8) dla lokali gastronomicznych 20 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne;
9) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji co najmniej jeden pojemnik 120 litrów;
10) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych
i socjalnych pojemnik 120 litrów na każdych 10 pracowników;
11) dla hoteli, pensjonatów, domów opieki 20 litrów na jedno łóżko;
12) dla niezabudowanych terenów rekreacyjnych 240 litrów na każdą działkę w okresie od 1 marca do
31 października każdego roku i 120 litrów poza tym okresem;
13) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również
ustawienia na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady o minimalnej pojemności
120 litrów.
§ 3. Określa się rodzaje i minimalną pojemność worków i pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych zebranych selektywnie:
1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek posiadać worki do zbiórki odpadów zebranych selektywnie.
2. Właściciel nieruchomości decyduje o ilości i pojemności pojemników oraz worków do zbiórki odpadów
zebranych selektywnie biorąc pod uwagę ustalenia Regulaminu.
3. Przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych
w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia
monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igieł i strzykawek, należy wydzielić ze strumienia
odpadów komunalnych i przekazać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach na terenie
Gminy Narew lub gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
4. Zużyte baterie i akumulatory, metale, opakowania wielomateriałowe, odpady niebezpieczne jak żarówki,
świetlówki i lampy, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, tekstylia należy wydzielić ze strumienia
odpadów komunalnych i przekazać je do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
5. Odpady budowlane pochodzące z drobnych prac remontowych o masie do 2 Mg należy gromadzić
w workach, pojemnikach lub kontenerach uniemożliwiających pylenie i przekazać do gminnego punktu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Odbiór odpadów o masie powyżej 2 Mg właściciele nieruchomości
ustalają indywidualnie z przedsiębiorcą uprawnionym do odbioru odpadów komunalnych w zależności od potrzeb.
§ 4. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do
użytku publicznego:
1. Na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, w parkach:
1) kosze uliczne o pojemności od 35 do 75 litrów,
2) odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na drogach publicznych i w parkach nie może przekraczać 200m;
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3) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie
oznaczenia przystanku.
2. Przed sklepami wielkopowierzchniowymi i szkołami – zestawy pojemników przeznaczone do selektywnej
zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych, metali, papieru i tektury; wielomateriałowych o pojemności od
800 litrów do 1500 litrów, oznakowane kolorami takimi jak worki przeznaczone do selektywnej zbiórki, opisowo
i znakiem graficznym.
§ 5. 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 mają obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie czystości zarówno zewnętrznej
jak i wewnątrz.
2. Pojemnik nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony elementów, np. pokrywy;
3. Miejsce gromadzenia odpadów komunalnych winny być zabezpieczone, dostęp do nich winny mieć
wyłącznie osoby mające obowiązek zbierać w nich odpady komunalne;
4. Właściciel nieruchomości ma obowiązek okresowego dezynfekowania pojemników na odpady;
5. Czyszczenie, mycie i dezynfekcja pojemników powinna odbywać się z zachowaniem przepisów o ochronie
środowiska.
§ 6. Ustala się zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów i gromadzenia
nieczystości płynnych:
1. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy przetrzymywać w miejscu wyodrębnionym,
dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy
takiej możliwości nie ma, należy wystawić je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę
przed wejściem na teren nieruchomości.
2. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być
zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego w celu ich opróżnienia;
§ 7. 1. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu,
żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów,
resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych aniżeli
komunalne,.
2. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru i tektury opakowaniowej i nie
opakowaniowej nie wolno wrzucać:
1) kalki technicznej
2) opakowań z zawartością np. żywnością, wapnem, cementem,
3) prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów.
3. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła opakowaniowego i nie
opakowaniowego nie wolno wrzucać:
1) ceramiki (porcelana, naczynia typu acro, talerze, doniczki),
2) luster,
3) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości,
4) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone),
5) szyb samochodowych.
4. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych nie można wrzucać:
1) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii,
2) opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach,
3) opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych.
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5. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki metali nie można wrzucać metali
łączonych z innymi materiałami, np. gumą;
6. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki opakowań wielomateriałowych nie można
wrzucać opakowań ani materiałów innych aniżeli opakowania wielomateriałowe, np. tetrapak;
7. Do przydomowych kompostowników ani worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów
ulegających biodegradacji nie można wrzucić odpadów innych aniżeli bioodpady z wyjątkiem pochodzących
z pielęgnacji drzew i krzewów;
8. Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do zbiorników
bezodpływowych, w których gromadzone są nieczystości płynne pochodzenia bytowego.
Rozdział 3.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości
oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 8. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów:
1) bioodpadów oraz niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:
a) w zabudowie jednorodzinnej - w sezonie letnim (kwiecień-październik) z częstotliwością nie rzadziej niż raz
na dwa tygodnie, w sezonie zimowym (listopad-marzec) z częstotliwością nie rzadziej niż raz w miesiącu;
b) w zabudowie wielorodzinnej - w sezonie letnim (kwiecień-październik) z częstotliwością nie rzadziej niż raz
w tygodniu, w sezonie zimowym (listopad-marzec) z częstotliwością nie rzadziej niż co dwa tygodnie;
2) segregowane odpady komunalne odbierane będą z częstotliwością, co najmniej jeden raz w miesiącu;
3) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 1 raz w roku w formie zorganizowanych
zbiórek;
2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
3. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe zobowiązani są
do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do
przepełnienia się zbiorników do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku
na nieruchomości.
Rozdział 4.
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
§ 9. 1. Mieszkańcy powinni ograniczać ilość powstających odpadów komunalnych.
2. Realizacja regulaminu polega również na:
1) zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat właściwego gospodarowania odpadami komunalnymi,
2) zapewnieniu jak najwyższą jakość zbieranych odpadów przez odpowiednie systemy selektywnego zbierania
odpadów, aby mogły one zostać w możliwie najbardziej efektywny sposób poddane recyklingowi,
3) zmniejszaniu udziału zmieszanych odpadów komunalnych w całym strumieniu zbieranych odpadów
(zwiększaniu udziału odpadów zbieranych selektywnie),
4) zwiększaniu udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw sztucznych
oraz papieru i tektury.
5) zwiększaniu ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów
komunalnych.
6) ograniczaniu liczby miejsc nielegalnego składowania odpadów komunalnych.
Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 10. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe mają obowiązek sprawować nad nimi nadzór w miejscach
publicznych w taki sposób, aby nie powodowały one zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi oraz innych zwierząt.

Id: 6AD8A6C8-A0CC-486C-806C-8BBD3F59BEED. Podpisany

Strona 5

§ 11. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są obowiązane do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń
pozostawionych przez zwierzęta w obiektach oraz na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w
szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych itp., przy czym zanieczyszczenia
winny być wyrzucane do pojemników na odpady zmieszane.
2. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy oznakowanych psów przewodników i psów asystujących osób
niepełnosprawnych.
§ 12. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zlecania na własny koszt usuwania zwłok
zwierzęcych poprzez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na transport tego typu odpadów lub prowadzenie
działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
Rozdział 6.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.
§ 13. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, dopuszcza się utrzymanie zwierząt gospodarskich pod
następującymi warunkami:
1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r., poz. 1186 z późn. zm.)
2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do
obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.
2. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wymienionych w ust. 1, zobowiązani są :
1) przestrzegać przepisów sanitarno – epidemiologicznych,
2) składować obornik na terenie płaskim oraz w sposób uniemożliwiający przedostawanie się odcieków na teren
sąsiednich nieruchomości,
3) pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w bezpiecznej odległości od zabudowań mieszkalnych.
§ 14. Właściciele zwierząt gospodarskich wykorzystywanych podczas sezonu letniego mają obowiązek
usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i innych
miejscach publicznych.
Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§ 15. 1. Obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Narew podlegają nieruchomości zajęte pod:
1) zabudowę związaną z produkcją, handlem i magazynowaniem artykułów spożywczych,
2) chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich,
3) instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów.
2. Deratyzacja na terenie nieruchomości powinna być dokonywana dwukrotnie w ciągu roku:
1) w terminie wiosennym od dnia 1 marca do dnia 31 marca,
2) w terminie jesiennym od dnia 1 października do dnia 31 października oraz każdorazowo w przypadku
wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości.
Rozdział 8.
Postanowienia końcowe
§ 16. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, sprawuje Wójt Gminy
Narew.
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