
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE 
GMINY BIAŁOPOLE 

 
Rozdział 1 

 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

 
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białopole, zwany dalej 

„Regulaminem”, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Białopole, zgodnie z wymaganiami art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.). 
 

Rozdział 2 

 
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

 
§ 2 

 
1.Właściciele nieruchomości obowiązani są do utrzymania czystości, porządku oraz należytego stanu 
sanitarnego nieruchomości poprzez:  
1) utrzymanie pojemników do zbierania odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym, w tym celu właściciel 
nieruchomości zobowiązany jest do co najmniej dwukrotnego mycia i dezynfekcji pojemników w roku;  
2) prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywanie przedsiębiorcy odpadów komunalnych w sposób 
opisany w niniejszym Regulaminie;  
3) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych przedsiębiorcy w terminach 
wyznaczonych harmonogramem;  
4) ustala się następujące zasady w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części 
nieruchomości służących do użytku publicznego: 
a) zakazuje się zgarniania śniegu, lodu i błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię;  
b) dopuszcza się możliwość pryzmowania śniegu i lodu na skraju chodnika od strony jezdni w sposób nie 
powodujący zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów z zachowaniem możliwości odpływu wód roztopowych; 

 
2. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie nieruchomości wyłącznie pod 
warunkiem:  
1) 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, poza bezpośrednią bliskością rzek, potoków, stawów i studni. 
 
3. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może odbywać się jeżeli: 
1) nie powoduje zanieczyszczenia wód, gleby, dróg publicznych i ciągów komunikacji pieszej;  
2) powstające odpady gromadzone są w pojemnikach do tego przeznaczonych i usuwane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
 

§ 3 

 
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
poprzez poddanie ich sortowaniu i umieszczaniu poszczególnych rodzajów odpadów 
komunalnych w pojemnikach i/lub workach w celu przygotowania do transportu do miejsc 
dalszego odzysku lub unieszkodliwiania. 

 
2. Odpady, o których mowa w ust.1, należy zbierać i gromadzić z chwilą ich powstania, uprzednio 
poddając je segregacji, stosując następujące zasady: 
1) papier (w tym odpady z papieru, tektura, odpady opakowaniowe z papieru, odpady 
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opakowaniowe z tektury)- worek lub pojemnik w kolorze niebieskim oznaczony napisem 
„Papier”; 2) szkło (odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła) - worek lub pojemnik 
w kolorze zielonym oznaczony napisem „Szkło”; 
 
3) metal i tworzywa sztuczne (w tym odpady z metali, odpady opakowaniowe z metali, 
odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady 
wielomateriałowe) - worek lub pojemnik w kolorze żółtym oznaczonym napisem „Metale  
i tworzywa sztuczne”. Opakowania należy trwale zgnieść, by zachowały 
zmniejszoną objętość, a zabrudzone opakowania po żywności oczyścić;  
4) odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów - worek 
lub pojemnik w kolorze brązowym oznaczony napisem „Bio”;  
Odbiór: u źródła (w przypadku nieruchomości nie posiadających kompostowników) 
lub kompostować w przydomowych kompostownikach, 
5) popiół - worek lub pojemnik w kolorze szarym oznaczony napisem „Popiół”;  
6) metal – należy dostarczyć do punktu skupu metali lub punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych zwanego dalej „PSZOK”; 
7) przeterminowane leki - należy dostarczyć do Apteki w Białopolu ul. Chełmska 9 lub do PSZOK,  
8) chemikalia oraz inne odpady niebezpieczne należy przekazywać sprzedawcy detalicznemu lub dostarczyć do 
„PSZOK”,  
9) meble, odpady wielkogabarytowe – należy dostarczyć do „PSZOK”; 
10) tekstylia i odzież należy dostarczyć do „PSZOK,  
11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – należy przekazać sprzedawcy detalicznemu lub dostarczyć do 
„PSZOK” ; zużyte opony i akumulatory – należy przekazać sprzedawcy detalicznemu lub dostarczyć do „PSZOK”; 
12) odpady budowlane i rozbiórkowe należy dostarczyć do „PSZOK”;  
13) 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 - 
należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK),  
14)zużyte baterie – należy przekazywać placówkom handlowym prowadzącym 
sprzedaż detaliczną lub dostarczyć do „PSZOK”; 
 

Rozdział 3 

 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, na 
terenie nieruchomości, drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i utrzymania ich 
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowymi technicznym. 

 

§ 4 

 

1.Rodzaje i pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 
zebranych selektywnie oraz odpadów zmieszanych:  
1)pojemniki lub worki w kolorze żółtym o pojemności co najmniej 120litrów, w których zbiera się tworzywa 
sztuczne, metale i opakowania wielkomateriałowe, oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne";  
2)pojemniki lub worki w kolorze niebieskim o pojemności co najmniej 120litrów, w których zbiera się papier i 
tekturę, oznaczone napisem „Papier”;  
3)pojemniki lub worki w kolorze zielonym o pojemności co najmniej 120litrów, w których zbiera się szkło, 
oznaczone napisem „Szkło”;  
4)pojemniki lub worki w kolorze brązowym o pojemności co najmniej 120litrów, w których zbiera się odpady 
zielone, oznaczone napisem „BIO”;  
5) pojemniki lub worki koloru szarego o pojemności co najmniej 120 litrów, w których zbiera się popiół, 
oznaczone napisem „Popiół”. 

 

2. Do gromadzenia niesegregowanych odpadów (zmieszanych), pozostałych po selektywnym wydzieleniu 
odpadów, będą stosowane pojemniki lub worki o pojemności co najmniej 120 litrów w kolorze czarnym, 
oznaczone napisem „Zmieszane”.  
3. Minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, ustawionych na 
nieruchomościach zamieszkałych na obszarze o zabudowie jednorodzinnej, uzależnione od liczby osób je 
zamieszkujących wynoszą : 
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1) 1-3 osób – 120 l; 
2) 4-5 osób – 240 l lub 2 x 120 l; 
3) 6 osób i więcej – 120 l i 240 l lub 3 x 120 l. 

 

4. Minimalne pojemności pojemników ustawionych na nieruchomościach zamieszkałych na 
obszarze o zabudowie wielorodzinnej, uzależnione od liczby osób je zamieszkujących wynoszą : 
1) nie mniej niż 10 osób i nie więcej niż 20 osób – 1100 l; 
2) nie mniej niż 21 osób i nie więcej niż 40 osób – 1100 l i 240 l;  
3) nie mniej niż 41 osób i nie więcej niż 60 osób – 2 x 1100 l; 
4) nie mniej niż 61 osób i nie więcej niż 80 osób –3 x 1100 l; 
5) powyżej 80 osób – 7000 l. 

 

5. Minimalne pojemności pojemników ustawionych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na 
drogach publicznych wynoszą 35 l. 
 

 

§ 5 

 
1. Pojemniki lub worki z odpadami komunalnymi odbierane są sprzed nieruchomości. Właściciel ma obowiązek  
w terminie określonym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych wystawić je przed wejście na teren 
nieruchomości lub przy krawędzi drogi albo pozostawić otwartym miejsce ustawienia pojemników dostępne z 
ulicy. 

 
2. Pojemniki lub worki należy ustawiać tak, aby nie stwarzały zagrożenia dla innych użytkowników ciągów 
komunikacyjnych, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz aby uniemożliwiać rozrywanie worków przez 
zwierzęta i wywracanie pojemników przez wiatr. 

 
3. Pojemniki o pojemności 1100 l lub 7000 l powinny być ustawione tak, aby umożliwić dojazd do nich 
samochodu przystosowanego do odbierania odpadów komunalnych. 
 
4. W celu zapewnienia należytego stanu porządkowego pojemników do gromadzenia odpadów  
właściciele nieruchomości zobowiązani są do zapewnienia odpowiedniej wielkości i 
ilości pojemników, aby nie dochodziło do ich przepełnienia. 

 

5. Miejsca publiczne, takie jak drogi publiczne, ciągi pieszo-jezdne, przystanki komunikacyjne, 
parki są obowiązkowo wyposażone w kosze uliczne, zgodnie z następującymi zasadami:  
1) na chodnikach kosze należy ustawiać w odległości nie większej niż 500 m; 
 
2) na przystankach komunikacji publicznej kosze należy lokalizować w odległości bliskiej 
wiacie przystankowej, a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku. 
 

 

Rozdział 4 

 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości 
oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 
 

§ 6 

 
1. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości 
zamieszkałych na obszarach o zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej: 
1) papier i tektura – raz w miesiącu; 
2) szkło – raz w miesiącu; 
3) popiół – raz w miesiącu w okresie październik - kwiecień; 
4) metal i tworzywa sztuczne - raz w miesiącu;  
5) odpady zmieszane oraz bioodpady stanowiące odpady komunalne w miesiącach listopad – marzec raz w 
miesiącu; 
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6)  odpady  zmieszane  oraz  bioodpady  stanowiące  odpady  komunalne  w  budynkach  wielolokalowych, 
w miesiącach kwiecień – październik raz na tydzień; 
7)odpady  zmieszane  oraz  bioodpady  stanowiące  odpady  komunalne  w  budynkach  jednorodzinnych, 
w miesiącach kwiecień – październik raz na 2 tygodnie. 

 

2. Sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości: 1) odpady komunalne selektywnie zbierane, odbierane są zgodnie z 
obowiązującym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych,  
2) właściciele nieruchomości są obowiązani umieścić pojemniki i worki wypełnione odpadami  
komunalnymi w miejscu dostępnym do ich odbioru, nie powodując utrudnienia i niebezpieczeństwa w ciągach 
komunikacyjnych i ruchu drogowym, 
3) właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani  
opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, bądź wylewania 
na powierzchnię terenu, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. 
 
3. Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 
 
należy dostosować do szybkości zapełniania się koszy, aby nie dopuścić do ich przepełniania i wysypywania się 
odpadów – nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. 
 

Rozdział 5 

 

Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne  
w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi. 
 

§ 7 

 

1.Bioodpady stanowiące odpady komunalne, można składować w kompostownikach przydomowych na terenie 
własnej nieruchomości. 
 

2.Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się w: 
1)w gotowych kompostownikach ogrodowych; 
 
2)w drewnianych kompostownikach obudowie ażurowej, wykonanych z desek lub zaimpregnowanych belek, 
ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu; 
3)w formie pryzmy, gdzie materiał biodegradowalny układa się warstwowo. 

 

3.Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie prowadzi się w dołach lub zbiornikach 
betonowych ograniczających dostęp powietrza. 
 

 

Rozdział 6 

 

Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarowania Odpadami dla Województwa 
Lubelskiego 
 

§ 8 

 

1.Wymagania dotyczące gospodarki odpadami w Województwie Lubelskim zostały określone w Planie 
Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego. 

 

2. Celem osiągnięcia wymagań określonych w Wojewódzkim Planie Gospodarki odpadami wprowadza się 
następujące kierunki działań na terenie Gminy Białopole: 
1) doskonalenie systemu selektywnej zbiórki odpadów;  
2) kontynuacja działań w zakresie zwiększania świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy w zakresie 
prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi; 
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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. Właściciele lub opiekunowie psów oraz innych zwierząt domowych są obowiązani do sprawowania 
właściwej opieki nad tymi zwierzętami i utrzymywania ich tak, aby nie stwarzały zagrożenia 
dla zdrowia, życia ludzi i zwierząt oraz nie stanowiły uciążliwości dla innych osób. 
 

2. Do obowiązków właścicieli zwierząt domowych należy: 
1) stały i skuteczny dozór nad zwierzętami;  
2) prowadzenia psa na smyczy, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny 
sposób zagrażający otoczeniu, na smyczy i w kagańcu;  
3) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest wyłącznie w miejscu mało uczęszczanym przez ludzi, w przypadku 
posiadania oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna i tylko wtedy gdy opiekun psa 
ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem,  
4) natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta w 
miejscach publicznych;  
5) zabrania się pozostawiania psa bez nadzoru, jeżeli zwierzę to nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się 
w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie należycie zabezpieczonym;  
6) osoba utrzymująca zwierzę agresywne, w tym agresywnego psa, zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość 
przy każdym wejściu w widoczną tabliczkę ostrzegawczą, z czytelną informacją o utrzymywaniu zwierzęcia 
agresywnego, w tym agresywnego psa na terenie nieruchomości. 
 

 

Rozdział 8 

 

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

§ 10 

 
1. Wprowadza się całkowity zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych 
z produkcji rolniczej, zajętych przez budownictwo wielorodzinne, instytucje użyteczności 
publicznej, centra handlowe.  
2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zajętych przez 
budownictwo jednorodzinne, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich. 
 

Rozdział 9 

 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

 

§ 11 

 
1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary skoncentrowanego budownictwa mieszkalnego 
wielorodzinnego i obiekty użyteczności publicznej oraz nieruchomości związane z produkcją, 
handlem i magazynowaniem artykułów spożywczych. 
 
2. Obowiązkową deratyzację przeprowadza się dwukrotnie w ciągu roku: 
a) I termin: od 1 marca do 30 kwietnia; 
b) II termin: od 1 września do 31 października. 
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