
Projekt 
 
z dnia  17 września 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA HAJNÓWKA 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Hajnówka 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym  (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 4 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2020 r. poz. 1439), po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i  porządku na terenie miasta Hajnówka, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/262/18 Rady Miasta Hajnówka z  dnia 27 marca 2018r. w  sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i  porządku na terenie miasta Hajnówka (Dz Urz. Woj. Podl. z  2018  r. poz.  
1652). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka. 

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

 

  
 

Przewodniczący Rady 
 
 

Walentyna Pietroczuk 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr  

Rady Miasta Hajnówka 

z dnia .................... 2020 r. 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Hajnówka 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne. Zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Hajnówka. 

§ 2. 1.  Określa się rodzaje odpadów komunalnych zbieranych selektywnie:  

1) papier, 

2) metale, 

3) tworzywa sztuczne, 

4) szkło, 

5) opakowania wielomateriałowe, 

6) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, 

7) odpady niebezpieczne 

8) przeterminowane leki, 

9) chemikalia, 

10) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstające w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi w szczególności igły i strzykawki, 

11) zużyte baterie i akumulatory, 

12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

13) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

14) zużyte opony, 

15) odpady zielone, 

16) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, 

17) odzież i tekstylia; 

18) popiół i żużel. 

2. Określa się sposób selektywnego zbierania odpadów komunalnych: 

1) „u źródła” – bezpośrednio na terenie nieruchomości, w miejscu ich wytworzenia; 

2) w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

3. Bezpośrednio z terenu nieruchomości odbierane są niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz 
selektywnie zbierane odpady komunalne z podziałem na: 

1) papier; 

2) łącznie: metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, 

3) szkło; 

4) bioodpady, stanowiące odpady komunalne; 
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5) popiół i żużel z palenisk domowych; 

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe (w tym sprzęt elektryczny i elektroniczny) 

4. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, powstające w gospodarstwach domowych nie mogą 
zawierać rodzajów odpadów wymienionych w § 2 ust. 1. 

5. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zbierane są w szczególności frakcje 
odpadów wymienione w § 2 ust. 1 pkt 1 – 18. Lokalizacja Punktu oraz szczegółowy zakres świadczonych usług 
zostanie określona odrębnie i udostępniona na stronie internetowej Urzędu Miasta Hajnówka oraz w sposób 
zwyczajowo przyjęty. 

Rozdział 2. 
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości. 

§ 3. 1.  Na nieruchomości zabudowanej kompleksami garaży, z których każdy stanowi odrębną własność, 
a ich właściciele są współużytkownikami wieczystymi gruntu, obowiązek utrzymania czystości i porządku 
należy do Zarządu nieruchomością wspólną lub do każdego właściciela poszczególnego lokalu garażowego. 

2. Mycie pojazdów mechanicznych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na terenie zapewniającym 
odprowadzanie powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub do zbiorników bezodpływowych z użyciem 
środków myjących ulegających biodegradacji, nie zawierających substancji oleistych i toksycznych. Ścieki te 
nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do kanalizacji deszczowej, zbiorników wodnych lub do gruntu. 

3. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą być przeprowadzane na 
terenie nieruchomości, wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych, nie powodując zanieczyszczenia wód 
lub gleby, a powstałe odpady są gromadzone w pojemnikach do tego przeznaczonych i usuwane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

4. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń 
z chodników położonych wzdłuż nieruchomości służących do użytku publicznego, z wyłączeniem miejsc 
służących parkowaniu pojazdów samochodowych, w sposób nie powodujący utrudnień w ruchu drogowym. 

5. Właściciele nieruchomości, w przypadku braku podłączenia do kanalizacji sanitarnej własnej 
nieruchomości wyposażają nieruchomość w zbiorniki bezodpływowe i zobowiązani są zgłoszenia ich do 
ewidencji prowadzonej przez Gminę Miejską Hajnówka. 

Rozdział 3. 
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników i 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 i worków oraz ich utrzymanie 

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i i technicznym 

§ 4. 1.  Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych: 

1) pojemniki do gromadzenia selektywnie zbieranych odpadów komunalnych: metali, tworzyw sztucznych 
i opakowań wielomateriałowych, papieru, szkła, odpadów ulegających biodegradacji w tym odpadów 
zielonych oraz popiołów 

2) pojemniki do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, 

3) kosze lub pojemniki uliczne do gromadzenia odpadów na drogach publicznych, w parkach i skwerach, 

4) pojemniki na odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne. 

2. Dopuszcza się stosowanie worków do selektywnego zbierania odpadów: metali i tworzyw sztucznych, 
papieru, szkła, odpadów ulegających biodegradacji oraz popiołów. 

3. Odpady komunalne zebrane selektywnie należy gromadzić workach lub pojemnikach w następujących 
kolorach oraz oznaczonych napisem gromadzonych odpadów: 

1) żółty - oznaczony 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; 

2) niebieski - oznaczony napisem "Papier" z przeznaczeniem na odpady z papieru, w tym tektury, odpady 
opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury; 
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3) zielony – oznaczony napisem "Szkło" z przeznaczeniem na odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe 
ze szkła; 

4) szary - oznaczony napisem "Popiół" z przeznaczeniem na popiół i żużel z palenisk domowych; 

5) brązowy - oznaczony napisem "Bio" z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem bioodpadów. 

4. Na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi umożliwia się kompostowanie bioodpadów, stanowiących odpady komunalne 
w kompostownikach przydomowych określonych w rozdziale 5 Regulaminu. 

5. Określa się minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do gromadzenia selektywnie zbieranych 
odpadów komunalnych: 

1) pojemniki na odpady o pojemności od 80 l, 

2) worki o pojemności od 60 l. 

6. Określa się minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do gromadzenia niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych: 

1) kosze uliczne o pojemności od 35 l, 

2) pojemniki na odpady o pojemności od 80 l, 

7. Pojemniki na odpady komunalne powinny być dostosowane pojemnością do ilości wytwarzanych 
odpadów w celu niedopuszczenia do przepełnienia pojemników. 

8. Wybór wielkości pojemnika do gromadzenia selektywnie zbieranych odpadów komunalnych 
i niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, należy do właściciela nieruchomości, przy 
uwzględnieniu  średnich wskaźników nagromadzenia odpadów komunalnych: 

1) nieruchomości zamieszkałe – co najmniej 30 l /mieszkańca/miesiąc; 

2) obiekty edukacyjne – szkoły, uczelnie – co najmniej 3 l /ucznia, pracownika/tydzień; 

3) żłobki, przedszkola – co najmniej 3 l /dziecko, pracownika/tydzień; 

4) obiekty i lokale gastronomiczne (z ogródkami przy lokalowymi): 

a) sale bankietowe – co najmniej 5 l /miejsce konsumpcyjne/tydzień, 

b) pozostałe lokale gastronomiczne - co najmniej 15 l /miejsce konsumpcyjne/tydzień; 

5) obiekty handlowe – co najmniej 10 l /pracownika/tydzień; 

6) zakłady produkcyjne, przemysłowe, rzemieślnicze, biura, urzędy, lokale usługowe – co najmniej  
10 l /pracownika świadczącego pracę na terenie gminy miejskiej Hajnówka/tydzień; 

7) szpitale, hospicja i domy opieki (zakłady opiekuńcze) – co najmniej 25 l /łóżko/tydzień; 

8) hotele i inne obiekty noclegowe – co najmniej 20 l /miejsce/tydzień; 

9) ogródki działkowe – co najmniej 12 l /działkę/tydzień w miesiącach kwiecień – październik włącznie. 

10) cmentarze- co najmniej 2 l  miejsce grzebalne /tydzień 

9. Pojemniki na odpady komunalne powinny być ustawione, w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla osób 
korzystających z tych pojemników, niepowodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców. 

10. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymywanie pojemników na odpady komunalne w należytym 
stanie sanitarnym i technicznym, poprzez wykonywanie bieżących napraw oraz ich mycie i dezynfekcję co 
najmniej dwa razy w roku. 

11. W przypadku, gdy nie jest możliwe zlokalizowanie zestawu pojemników do selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych, dopuszcza się zlokalizowanie jednego zestawu pojemników dla kilku budynków. 

Id: A830A64E-D454-4B21-A2B9-F63A8C960A69. Projekt Strona 3



Rozdział 4. 
Częstotliwości i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

§ 5. Ustala się częstotliwość pozbywania się odpadów przez właścicieli nieruchomości: 

1. Odpady komunalne selektywnie zbierane: 

1) w zabudowie jednorodzinnej: 

a) metale i tworzywa sztuczne - 1 raz w miesiącu, 

b) papier - 1 raz w miesiącu, 

c) szkło - 1 raz w miesiącu, 

d) popiół - 1 raz w miesiącu, 

e) bioodpady, stanowiące odpady komunalne, w tym odpady zielone - w okresie od 1 kwietnia do 
31 października nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie, w okresie od 1 listopada do 31 marca 1 raz 
w miesiącu. Odpady te należy gromadzić w workach, natomiast gałęzie o długości do 1 metra, winny być 
wiązane w wiązki o wadze nie przekraczającej 10 kg, 

f) odpady wielkogabarytowe wyposażenia mieszkań i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny AGD 
i RTV - wywóz 2 razy do roku w wyznaczonych terminach. 

2) w zabudowie wielolokalowej: 

a) metale i tworzywa sztuczne - wywóz w zależności od zapełnienia nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu; 

b) papier - wywóz w zależności od zapełnienia nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu; 

c) szkło - wywóz w zależności od zapełnienia nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu; 

d) popiół - wywóz nie rzadziej niż raz w miesiącu; 

e) bioodpady, stanowiące odpady komunalne, w tym odpady zielone - wywóz w zależności od zapełnienia 
nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu; 

f) pojemniki do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji - wywóz po zgłoszeniu zapotrzebowania 
dla wykonawcy przez zarządcę nieruchomości; 

g) wywóz choinek 2 razy w roku; 

h) odpady wielkogabarytowe wyposażenia mieszkań i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny AGD 
i RTV - odbiór 2 razy w roku w wyznaczonych terminach. 

3) na terenie nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne: 

a) metale i tworzywa sztuczne - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, 

b) papier - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, 

c) szkło - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, 

d) popiół - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, 

e) bioodpady, stanowiące odpady komunalne, w tym odpady zielone - w okresie od 1 kwietnia do 
31 października nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie, w okresie od 1 listopada do 31 marca nie rzadziej 
niż 1 raz w miesiącu. 

2. Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane): 

1) w zabudowie jednorodzinnej- w okresie od 1 kwietnia do 31 października - 1 raz na dwa tygodnie, 
w okresie od 1 listopada do 31 marca- 1 raz w miesiącu; 

2) w zabudowie wielolokalowej / wielorodzinnej - 2 razy w tygodniu; 

3) na terenie nieruchomości niezamieszkałych, na których powstaja odpady komunalne- w okresie od 
1 kwietnia do 31 października nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie, w okresie od 1 listopada do 31 marca 
1 raz w miesiącu. 
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3. Usuwanie odpadów komunalnych z terenów użyteczności publicznej - w centrum miasta w sposób 
zapobiegający ich przepełnieniu, nie rzadziej niż 1 raz na dwa dni. 

4. Właściciele nieruchomości, objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, 
w przypadku, gdy nie jest możliwe przekazanie selektywnie zebranych odpadów w terminie wynikającym 
z harmonogramu, odpady te mogą przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

5. Niezależnie od częstotliwości opróżniania koszy ulicznych, zarządzający obszarem mają obowiązek 
zapobiegania przepełnieniu koszy ulicznych i wysypywaniu odpadów na ziemię. 

§ 6. Określa się sposób pozbywania się odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych: 

1) Pojemniki na odpady komunalne oraz zbiorniki bezodpływowe muszą być opróżniane w sposób 
gwarantujący, że nie nastąpi rozkład biologiczny zgromadzonych odpadów komunalnych, przepełnienie 
pojemników lub wypływ nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego. 

2) Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je 
z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, bądź wylewania na powierzchnię 
terenu. 

Rozdział 5. 
Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów odpadów stanowiących odpady komunalne 

w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi. 

§ 7. Na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi umożliwia się kompostowanie następujących rodzajów odpadów: 

1) odpadów kuchennych: odpady warzywne i owocowe, skorupki jaj, fusy z kawy i herbaty; 

2) odpadów z ogrodów: skoszona trawa, liście i igły, rośliny, rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów, trociny, 
obornik zmieszany z resztkami roślin, popiół drzewny z kominków. 

Rozdział 6. 
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. 

§ 8. 1.  Minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów. 

2. Objęcie wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów "u źródła". 

3. Zwiększenie udziału odpadów zbieranych w sposób selektywny w całym strumieniu zbieranych 
odpadów. 

4. Wzrost świadomości mieszkańców i przedsiębiorców na temat zapobiegania powstawaniu odpadów, 
selektywnej zbiórki oraz należytego gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Rozdział 7. 
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. 

§ 9. 1.  Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zachowują środki ostrożności, zapewniające ochronę przed 
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz nie dopuszczają do zanieczyszczania przez te zwierzęta terenów 
przeznaczonych do użytku publicznego. 

2. Zwierzęta domowe wyprowadzane są tylko pod opieką ich właściciela lub opiekuna. 

3. Właściciele bądź opiekunowie zwierząt domowych na terenach publicznych niezwłocznie usuwają 
zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzęta oraz wrzucają w/w nieczystości do oznakowanych 
pojemników lub do pojemników na zmieszane odpady komunalne. 

Rozdział 8. 
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 
rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych 

nieruchomościach. 

§ 10. 1.  Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej. 
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2. Zakaz o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy zwierząt gospodarskich utrzymywanych na własny użytek, 
jeżeli nie pogarsza to warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia oraz nie powoduje 
zanieczyszczeń środowiska oraz innych uciążliwości. 

Rozdział 9. 
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania. 

§ 11. 1.  Obszarami podlegającymi obowiązkowej deratyzacji są nieruchomości zajęte pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną, związane z produkcją, handlem i magazynowaniem artykułów 
spożywczych oraz świadczeniem usług bytowych, schroniska dla zwierząt, lokale gastronomiczne, obiekty 
handlowe branży spożywczej, zakłady opieki zdrowotnej, hotele i inne obiekty, w których prowadzone jest 
żywienie zbiorowe; obiekty, w których prowadzona jest działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania 
odpadów, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy od 500 mm w centrum miasta. 

2. Ustala się terminy przeprowadzania deratyzacji: 

1) w terminie wiosennym: 15 marzec - 31 marzec; 

2) w terminie jesiennym: 15 październik - 31 październik.
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Uzasadnienie
do uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na

terenie miasta Hajnówka

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1579) wprowadziła zmiany w zakresie

odbioru  odpadów  od  mieszkańców  oraz  nałożyła  na  gminy  obowiązek  dostosowania

regulaminów utrzymania czystości w zakresie odbioru odpadów od mieszkańców. 

Zgodnie  z  art.  9  Rada gminy jest  obowiązana  dostosować uchwały wydane  przed

dniem wejścia  w życie  niniejszej  ustawy na  podstawie  przepisów w brzmieniu  nadanym

niniejszą ustawą, w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.

Proponowane zmiany w regulaminie obejmują odbiór w Punkcie Selektywnej Zbiórki

Odpadów  dodatkowej  frakcji  odpadów  tj.  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  oraz  uszczegółowienie  zasad  doboru  wielkości

pojemników  do  gromadzenia  odpadów  na  terenie  nieruchomości  oraz  częstotliwości  ich

odbioru  w przypadku  nieruchomości  niezamieszkałych,  na  których  powstają  odpady

komunalne. W projekcie uchwały proponuje się również dodanie rozdziału 5 określającego

wymagania  w  zakresie  kompostowania  bioodpadów,  stanowiących  odpady  komunalne

w kompostownikach  przydomowych  na  terenie  nieruchomości  zabudowanych  budynkami

mieszkalnymi jednorodzinnymi.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 z dniu 28.09.2020r. uzyskano pozytywną opinię Państwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce.




