UCHWAŁA NR XI.136.2020
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ
z dnia 10 lutego 2020 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506 z późn. zm.1) ) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i 1579), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Prudniku, Rada Miejska w Białej, uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Biała, zwanym dalej Regulaminem, o następującej treści :
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 2. Wszyscy właściciele nieruchomości na terenie Gminy Biała zobowiązani są do:
1) selektywnego zbierania wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, w zakresie
obejmującym:
a) papier – np. gazety i czasopisma, książki, opakowania papierowe, kartony, torby papierowe, zeszyty, ulotki,
kartki, katalogi, prospekty, papier suchy z wyłączeniem: zużytych chusteczek higienicznych, ręczników
papierowych, kartonów po mleku i napojach, papierowych worków po nawozach, cemencie, tapet;
b) metale i tworzywa sztuczne – np. butelki plastikowe, opróznione opakowania po jogurtach, kosmetykach,
opakowania po chemii gospodarczej ( np. po płynie do mycia naczyń, szamponie, puste koszyczki po WC),
opakowania wielomateriałowe (np. po soku, mleku, maślance), plastikowe butelki po olejach jadalnych,
kapsle, opróżnione areozole po kosmetykach, z wyłączeniem : puszek, butelek i pojemników z zawartością,
plastikowych zabawek, zużytych artykułów medycznych, części samochodowych, puszki po farbach
i lakierach, strzykawek;
c) szkło – np. opakowania szklane (opróżnione z zawartości słoiki po żywności, butelki po napojach,
alkoholach, olejach roślinnych, przetworach) z wyłączeniem doniczek, porcelany, żarówek i świetlówek,
szkła żaroodpornego, luster, szyb okiennych i samochodowych, monitorów;
d) opakowania wielomateriałowe;
e) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji (BIO) –
odpadki warzyw i owoców ( obierki, ogryzki), drobne gałęzie drzew i krzewów, trawa z ogródka, liście,
doniczkowe i cięte kwiaty, resztki jedzenia;
f) popiół ;
g) przeterminowane leki i chemikalia- opakowania po lekach ( np. blistry, fiolki, opakowania po maściach,
syropach), pozostałości po służących do użytku domowego środkach dezynfekcji, opakowania po środkach
do pielęgnacji samochodów, przetykania rur spustowych, pojemniki po środkach ochrony roślin, zużyte
strzykawki, butelki i puszki po rozpuszczalnikach;
h) zużyte baterie i akumulatory – np. baterie i akumulatory powstałe w gospodarstwach domowych (baterie od
pilotów, zabawek elektronicznych, zegarków) z wyłączeniem akumulatorów samochodowych;
i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – np. kasety, płyty CD, sprzęt RTV i AGD, kosiarki. Sprzęt musi
być kompletny;

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815.
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j) meble i inne odpady wielkogabarytowe – odpady o dużych rozmiarach, które nie mieszczą się do pojemnika
np.: sofa, fotel, wersalka, dywan, niepotłuczone lustro, materac, meblościanka, krzesło z wyłączeniem
odpadów pochodzących z demontażu pojazdów np.: lusterko, fotel samochodowy, zderzak;
k) odpady budowlane i rozbiórkowe – odpady pochodzenia remontowego powstałe w gospodarstwach
domowych, np.: drzwi, okna oraz szyby okienne, parkiety, luksfery, kaloryfery, wata szklana, tapety, krany,
wanny;
l) zużyte opony – opony z pojazdów osobowych i jednośladów np.: opony od samochodów osobowych,
wózków, kosiarek, rowerów, motocykli, skuterów.
2) przekazywania selektywnie zebranych odpadów uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność
w zakresie odbierania oraz zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz
podmiotom prowadzącym punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, umieszczania odpadów
zebranych selektywnie w ogólnodostępnych pojemnikach służących do selektywnej zbiórki odpadów lub
przekazywanie odpowiednim podmiotom w trybie określonym przez właściwe przepisy;
3) zbierania odpadów zmieszanych, w skład których wchodzą min. potłuczone szkło i naczynia, zużyte środki
higieny osobistej, odzież, buty, styropian opakowaniowy np. po sprzęcie RTV/AGD i przekazywanie ich
uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości.
§ 3. 1. W zależności od rodzaju zabudowy właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania
i przekazywania do odbioru wskazanych poniżej odpadów w następujący sposób:
1) w zabudowie jednorodzinnej:
a) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – czyste, suche i o zmniejszonej objętości
w osobnym pojemniku , zgodnie z § 6 ust. 2 pkt. 2 ,
b) papier – suchy i czysty, w workach, zgodnie z § 6 ust. 2 pkt. 1
c) szkło – powinno być donoszone do pojemników ogólnodostępnych oznaczonych napisem „ SZKŁO”
w kolorze zielonym
d) popiół – czysty, niezanieczyszczony innymi odpadami, powstały w paleniskach w gospodarstwach
domowych , w osobnym pojemniku, zgodnie z § 6 ust. 2 pkt. 4,
e) odpady zmieszane – w osobnym pojemniku zgodnie z § 6 ust. 2 pkt. 5,
f) odpady komunalne ulegające biodegradacji – powinny być zagospodarowywane przy pomocy
kompostowników przydomowych lub w osobnym pojemniku zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 3,
2) w zabudowie wielorodzinnej:
a) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – czyste, suche i o zmniejszonej objętości
w osobnym pojemniku , zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 2,
b) papier – suchy i czysty, w pojemnikach, zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 1
c) szkło – powinno być donoszone do pojemników ogólnodostępnych oznaczonych napisem „ SZKŁO”
w kolorze zielonym
d) popiół – czysty, niezanieczyszczony innymi odpadami, powstały w paleniskach w gospodarstwach
domowych , w osobnym pojemniku, zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 4,
e) odpady zmieszane – w osobnym pojemniku zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 5,
f) odpady komunalne ulegające biodegradacji – przekazywane luzem, powinny być zagospodarowywane
w osobnym pojemniku zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 3,
3) na terenie nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
a) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – w osobnym pojemniku lub worku,
b) papier - w osobnym pojemniku lub worku
c) szkło powinno być donoszone do pojemników ogólnodostępnych,
d) bioodpady - w osobnym pojemniku lub worku,
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c) zmieszane odpady komunalne – w osobnym pojemniku lub worku.
2. Pozostałe odpady zbierane selektywnie mieszkańcy, właściciele nieruchomości lub upoważniona przez
właściciela nieruchomości jednostka, zobowiązani są dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych.
3. Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane będą ponadto
w systemie akcyjnym.
§ 4. 1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż ulicy mają obowiązek po opadach uprzątnąć błoto, śnieg
oraz lód z powierzchni chodników oraz innych części nieruchomości służących do użytku publicznego
nie stanowiących pasa jezdni, położonych wzdłuż nieruchomości. Obowiązek ten powinien być realizowany
poprzez odgarniecie błota, śniegu, lodu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 również dotyczy bezzwłocznego usuwania nawisów (sopli) lodu
i śniegu z okapów, rynien i innych części nieruchomości przylegających do chodnika.
§ 5. 1. Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi dozwolone jest
wyłącznie na terenie nieruchomości, w miejscu utwardzonym i skanalizowanym w sposób gwarantujący po myciu
i naprawie zebranie wody i odpadów, w szczelnych zbiornikach zabezpieczających te odpady przed
ich przedostaniem się do gruntu i wód.
2. Zabrania się wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 w miejscach publicznych.
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 6. 1. Do zbierania odpadów na terenie gminy przewidziane są:
1) worki o pojemności 60l, 110 l i 120 l;
2) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 l;
3) pojemniki na odpady o pojemności od 60 l do 3600 l;
4) kontenery o pojemności od 5 do 34 m3;
5) inne pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych;
6) przydomowe kompostowniki.
2. Dla poszczególnych rodzajów odpadów należy zastosować pojemniki lub worki w odpowiednich kolorach
i pojemnościach :
1) papier - worki o poj. 120 litrów koloru niebieskiego w zabudowie jednorodzinnej oraz pojemnikach
o pojemności 240 i 1100 litrów koloru niebieskiego bądź oznaczonym naklejką w kolorze niebieskim
z napisem „PAPIER” w zabudowie wielorodzinnej ,
2) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – pojemniki metalowe lub plastikowe o poj.
120 litrów, 240 litrów i 1100 litrów w kolorze żółtym, bądź oznaczonym naklejką w kolorze żółtym z napisem
„METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” ,
3) bioodpady – pojemniki metalowe lub plastikowe o pojemności 120 litrów, 240 litrów i 1100 litrów w kolorze
szarym, bądź oznaczonym naklejką w kolorze brązowym z napisem „BIO” ,
4) popiół - pojemniki metalowe lub plastikowe o pojemności 120 litrów, 240 litrów i 1100 litrów w kolorze
szarym bądź oznaczonym naklejka w kolorze szarym z napisem „POPIÓŁ”,
5) odpady zmieszane - pojemniki metalowe lub plastikowe o pojemności 120 litrów, 240 litrów i 1100 litrów
w kolorze czarnym bądź oznaczonym naklejka w kolorze czarnym z napisem „ ODPADY ZMIESZANE”,
3. Wszystkie pojemniki, kontenery lub worki na odpady muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające
rodzaj gromadzonych odpadów, a także muszą być oznakowane w sposób zapewniający identyfikację właściciela
pojemnika, kontenera (w przypadku zabudowy wielorodzinnej). W zabudowie jednorodzinnej identyfikacja
właściciela pojemnika następuje poprzez miejsce jego wystawienia.
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4. Oznakowanie zapewniające identyfikację rodzaju odpadów w pojemniku oraz worki do zbierania papieru
dostarczone zostanie przez gminę lub podmiot odbierający odpady.
5. Określa się wymagania dla kompostowania bioodpadów,
w kompostownikach przydomowych w zabudowie jednorodzinnej :

stanowiących

odpady

komunalne

1) kompostownik może być lokalizowany wyłącznie w granicach nieruchomości i nie stanowi uciążliwości dla
sąsiednich nieruchomości ,
2) usytuowanie kompostownika musi uwzględniać przepisy § 36 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
( Dz.U. 2019 poz. 1065) ,
3) kompostownik musi zapewnić prawidłowy proces kompostowania odpadów w warunkach tlenowych w okresie
całego roku.
§ 7. 1. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych,
ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów zmieszanych, jeżeli z takiego
pojemnika korzysta:
1) nie więcej niż 2 osoby korzystające – o pojemności 60 l;
2) 4 osoby korzystające – o pojemności 120 l;
3) nie mniej niż 5 osób korzystających i nie więcej niż 9 osób korzystających – o pojemności 240 l;
4) dla większej ilości osób korzystających należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w pkt 1-3
proporcjonalnie do ilości osób.
2. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, ustala się
minimalną pojemność pojemnika lub worka przeznaczonego do zbierania segregowanych odpadów komunalnych,
jeżeli z takiego pojemnika lub worka korzysta:
1) nie więcej niż 2 osoby korzystające – o pojemności 60 l;
2) 4 osób korzystających – o pojemności 120 l;
3) nie mniej niż 5 osób korzystających i nie więcej niż 9 osób korzystających – o pojemności 240 l;
4) dla większej ilości osób korzystających należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w pkt 1-3
proporcjonalnie do ilości osób.
§ 8. 1. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielorodzinnych,
ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów zmieszanych, jeżeli z takiego
pojemnika korzysta:
1) nie mniej niż 4 osoby korzystające – pojemnik o pojemności 120 l;
2) nie mniej niż 5 osób korzystających i nie więcej niż 9 osób korzystających – pojemnik o pojemności 240 l;
3) nie mniej niż 10 osób korzystających i nie więcej niż 19 osób korzystających – dwa pojemniki o pojemności
240 l;
4) nie mniej niż 20 osób korzystających i nie więcej niż 29 osób korzystających – trzy pojemniki o pojemności
240 l;
5) nie mniej niż 30 osób korzystających i nie więcej niż 39 osób korzystających – cztery pojemniki o pojemności
240 l;
6) nie mniej niż 40 osób korzystających i nie więcej niż 49 osób korzystających – pojemnik o pojemności 1100 l;
7) dla większej ilości osób korzystających należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w pkt 1-3
proporcjonalnie do ilości osób,
8) w przypadku większej liczby osób, powyżej 10, istnieje możliwość stosowania zamiennie pojemnika
o większej pojemności jednak nie mniejszej niż suma pojemności mniejszych pojemników.
2. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielorodzinnych, ustala
się minimalną pojemność pojemnika lub worka przeznaczonego do zbierania segregowanych odpadów
komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
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1) nie więcej niż 2 osoby korzystające – o pojemności 60 l;
2) 4 osoby korzystające – o pojemności 120 l;
3) nie mniej niż 5 osób korzystających i nie więcej niż 9 osób korzystających – o pojemności 240 l;
4) dla większej ilości osób korzystających należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w pkt 1-3
proporcjonalnie do ilości osób.
§ 9. 1. Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
oraz nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i w części prowadzą działalność gospodarczą,
a powstają odpady komunalne, ustala się minimalną pojemność pojemnika lub worka przeznaczonego do zbierania
odpadów zmieszanych, jeżeli z takiego pojemnika lub worka korzysta:
1) nie więcej niż 2 osoby korzystające – pojemnik lub worek o pojemności 60 l;
2) nie mniej niż 2 osoby korzystające i nie więcej niż 4 osoby korzystające – pojemnik lub worek o pojemności
120 l;
3) nie mniej niż 5 osób korzystających i nie więcej niż 9 osób korzystających – pojemnik o pojemności 240 l;
4) nie mniej niż 10 osób korzystających i nie więcej niż 19 osób korzystających – dwa pojemniki o pojemności
240 l;
5) nie mniej niż 40 osób korzystających i nie więcej niż 49 osób korzystających – pojemnik o pojemności 1100 l;
6) dla większej ilości osób korzystających należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w pkt 1-3 lub
kontenery wymienione w § 6 ust. 1 pkt. 4) proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów wyliczonych na
podstawie załącznika do niniejszej uchwały.
2. Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz
nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne, ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania segregowanych
odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
1) nie więcej niż 2 osoby korzystające – pojemnik lub worek o pojemności 60 l;
2) nie mniej niż 2 osoby korzystające i nie więcej niż 4 osoby korzystające – pojemnik o pojemności 120 l;
3) nie mniej niż 5 osób korzystające i nie więcej niż 9 osób korzystające – pojemnik o pojemności 240 l;
4) nie mniej niż 10 osób korzystające i nie więcej niż 19 osób korzystające – dwa pojemniki o pojemności 240 l;
5) nie mniej niż 40 osób korzystające i nie więcej niż 49 osób korzystające – pojemnik o pojemności 1100 l;
6) dla większej ilości osób korzystających należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w pkt 1-3 lub
kontenery wymienione w § 6 ust. 1 pkt. 4) proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów wyliczonych
na podstawie Załącznika nr 1 do uchwały.
§ 10. W miejscach publicznych kosze na odpady powinny być ustawione w szczególności na przystankach,
obok kościołów, parków i placów, sklepów, lokali gastronomicznych.
§ 11. Średnie ilości odpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości podano
w załączniku
do niniejszej uchwały.
§ 12. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy ustawiać:
1) w miejscu 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 do zbierania
odpadów, pojemniki należy wystawić w dniu odbioru, na chodnik lub drogę przed wejściem na teren
nieruchomości lub udostępnić w sposób uzgodniony z przedsiębiorcą odbierającym odpady.
§ 13. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników do zbierania odpadów
w należytym stanie sanitarnym.
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2. Właściciele nieruchomości dokonują dezynfekcji (a dezynsekcji w razie pojawienia się insektów) miejsc
ustawienia urządzeń do gromadzenia odpadów.
3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników w należytym stanie technicznym
poprzez dokonywanie okresowych przeglądów i konserwacji oraz wymiany w przypadku ich uszkodzenia lub
zniszczenia uniemożliwiającego dalsze użytkowanie.
4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników w należytym stanie porządkowym
poprzez zapewnienie odpowiedniej wielkości pojemników, aby nie dochodziło do ich przepełnienia.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości
oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 14. 1. Minimalna częstotliwość
jednorodzinnych wynosi:

odbioru

odpadów

komunalnych

od

właścicieli

nieruchomości

1) odpady zmieszane - nie rzadziej niż jeden raz na trzy tygodnie;
2) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – nie rzadziej niż jeden raz na trzy tygodnie;
3) papier - nie rzadziej niż jeden raz na trzy tygodnie;
4) popiół – w okresie zimowym (od 1 października do 31 marca) nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,
w okresie letnim ( od 1 kwietnia do 31 września) nie rzadziej niż raz w miesiącach kwiecień, czerwiec
i wrzesień,
5) bioodpady - w okresie zimowym (od 1 października do 31 marca) nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,
w okresie letnim ( od 1 kwietnia do 31 września) nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,
2. Minimalna częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wielorodzinnych
rodzinnych wynosi:
1) odpady zmieszane - w okresie zimowym (od 1 października do 31 marca) nie rzadziej niż jeden raz na dwa
tygodnie, w okresie letnim ( od 1 kwietnia do 31 września) nie rzadziej niż jeden raz na tydzień ;
2) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – nie rzadziej niż jeden raz na trzy tygodnie;
3) papier - nie rzadziej niż jeden raz na trzy tygodnie;
4) popiół – w okresie zimowym (od 1 października do 31 marca) nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,
w okresie letnim ( od 1 kwietnia do 31 września) nie rzadziej niż raz w miesiącach kwiecień, czerwiec
wrzesień,
5) bioodpady - w okresie zimowym (od 1 października do 31 marca) nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,
w okresie letnim ( od 1 kwietnia do 31 września) nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,
3. Częstotliwość odbierania odpadów z pojemników ogólnodostępnych powinna wynosić nie rzadziej niż jeden
raz na dwa miesiące.
4. Odbieranie odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać
się będzie w systemie akcyjnym raz na kwartał zgodnie z podanym harmonogramem.
5. Odpady komunalne należy odbierać od właścicieli nieruchomości w godzinach 6.00 – 22.00.
6. Kosze uliczne należy opróżniać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia,
nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie.
7. Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe powinna uniemożliwiać
przepełnienie zbiornika i wylewania się nieczystości na powierzchnię terenu, do gruntu lub wód.
8. Częstotliwość opróżniania z osadów lub innych odpadów, zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika
z ich instrukcji eksploatacji.
9. Zbiornik bezodpływowy musi być zlokalizowany w taki sposób, aby możliwy był bezpośredni dojazd do
niego pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego realizującego usługę wywozu nieczystości ciekłych.
§ 15. Mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku zabrania się w szczególności:
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1) umieszczania w pojemnikach na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych, odpadów z remontów i budowlanych, leków i chemikaliów, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, zużytych opon oraz odpadów zielonych i ulegających
biodegradacji w przypadku prowadzenia ich selektywnej zbiórki;
2) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, odpadów pochodzących
z działalności gospodarczej ( w tym rolniczej), w tym odpadów medycznych i opakowaniowych;
3) umieszczania w pojemnikach i workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki, odpadów innych niż te,
na jakie przeznaczony jest pojemnik lub worek;
4) magazynowania na terenie nieruchomości odpadów poza miejscami do tego wyznaczonymi;
5) odbierania i transportu odpadów zbieranych selektywnie w sposób pozwalający na ich zmieszanie z innym
rodzajem odpadów zbieranych selektywnie;
6) wywożenia i wysypywania odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych (tworzenia tzw. dzikich
wysypisk);
7) zakopywania odpadów;
8) wykorzystania nieczynnych studni do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych, wód opadowych,
nawozów naturalnych;
9) samodzielnego opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe.
§ 16. Ustala się warunki uznania, że odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny :
1. Gdy odpady o których mowa w § 2 pkt. 1 a-f gromadzone są w odpowiednich pojemnikach lub workach,
zgodnie z § 2 ust. 2 ,
2. Gdy odpady o których mowa § 2 pkt. 1 g-l gromadzone są w sposób uporządkowany i pozwalający na ich
odbiór przez firmę wywozową bądź zdeponowanie ich w PSZOK bez konieczności wykonywania dodatkowych
czynności mających na celu rozdzielnie poszczególnych frakcji odpadów,
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z Planu Gospodarki Odpadami dla województwa
opolskiego na lata 2016-2022
§ 17. Wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki odpadami realizowane są poprzez czynności
mające na celu :
1) Ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów,
2) Zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu, w odniesieniu do odpadów szklanych, tworzy
sztucznych oraz papieru,
3) Zwiększenie ilości odpadów zbieranych selektywnie,
4) Wyeliminowanie praktyk nielegalnego składowania odpadów,
5) Zmniejszenie masy składowanych odpadów,
6) Gromadzenie i wykorzystywanie przez właścicieli nieruchomości powstających na ich terenie odpadów
ulegających biodegradacji poprzez ich kompostowanie w przydomowych kompostownikach.
Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych dla wspólnego użytku
§ 18. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.
2. Właściciele psów zobowiązani są trzymać je na terenie swoich posesji lub w odpowiednich kojcach.
3. Wyprowadzanie psa poza teren prywatny, za wyjątkiem psów asystujących osobom niepełnosprawnym,
jest możliwe po spełnieniu następujących warunków: pies będzie prowadzony na smyczy, zaś pies należący do ras
uznawanych za agresywne oraz pies, który zachowuje się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt, będzie
prowadzony na smyczy i w kagańcu.
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4. Właściciele zwierząt domowych i gospodarskich
spowodowanych przez zwierzęta w miejscach publicznych.

zobowiązani

są

do

usuwania

zanieczyszczeń

5. Pomieszczenia dla zwierząt winny być tak utrzymane i urządzone, aby nie zanieczyszczały terenu
przyległego, a w szczególności studni.
Rozdział 7.
Warunki utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 19. 1. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku
oraz w obrębie zabudowy wielolokalowej.
2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod
warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszej uchwale.
3. Prowadzący hodowle zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:
1) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób
zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszej uchwały;
2) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz środowiska;
3) nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub
nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak: hałas, odór.
Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji
§ 20. 1. Wyznacza się obszar Gminy Biała jako obszar podlegający obowiązkowej deratyzacji.
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji w terminach :
1) w dniach od 10 marca do 24 marca każdego roku – akcja wiosenna;
2) w dniach od 1 października do 15 października każdego roku – akcja jesienna.
Rozdział 9.
Postanowienia końcowe
§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.
§ 22. Traci moc uchwała NR XXIII.224.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Biała.
§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady
Sabina Gorek
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Załącznik do uchwały Nr XI.136.2020
Rady Miejskiej w Białej
z dnia 10 lutego 2020 r.
Tabela 1. Średnia ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy
Średnia ilość
wytwarzanych odpadów
komunalnych
w ciągu 1 miesiąca
[litry/1 miesiąc]

L.p.

Rodzaj odpadów

Jednostka
charakteryzująca źródło
wytwarzanych odpadów

1.

selektywne

na zamieszkującego

36

2.

zmieszane

na zamieszkującego

40
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