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UCHWAŁA NR XXIV/147/12 RADY MIASTA TERESPOL
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Terespol
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Białej Podlaskiej Rada Miasta uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Terespol, stanowiący załącznik do
uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIII/141/06 Rady Miasta Terespol z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Terespol.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Terespol.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Terespol
Jarosław Tarasiuk
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Załącznik do Uchwały Nr XXIV/147/12
Rady Miasta Terespol z dnia 28 grudnia
2012 r.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miasto Terespol
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości
położonych w obszarze gminy Miasto Terespol.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości.
§ 2. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
poprzez prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
2. Powstające na obszarze nieruchomości odpady komunalne, przed ich zgromadzeniem w pojemnikach i
workach na odpady, należy poddać sortowaniu w celu oddzielnego gromadzenia przeterminowanych leków i
chemikaliów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych akumulatorów i zużytych ogniw i baterii,
mebli i odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów zielonych oraz odpadów
komunalnych nadających się do ponownego odzysku w celu przygotowania do transportu do miejsc dalszego odzysku
lub unieszkodliwiania odpadów.
3. W miejscach publicznych odpady komunalne gromadzi się w koszach na śmieci.
4. Wyselekcjonowane frakcje odpadów komunalnych, nadające się do odzysku i dalszego wykorzystania np.
frakcja sucha (tj. makulatura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, butelki PET) oraz frakcja szklana
powinna być umieszczana w odrębnych pojemnikach lub workach do tego celu przeznaczonych. Frakcja mokra (tj.
zmieszane odpady komunalne) oraz frakcja popiołów (tj. odpadów powstałych w wyniku spalania węgla i drewna w
paleniskach indywidualnych gospodarstw domowych) powinny być umieszczane i gromadzone wyłącznie w
pojemnikach
5. Meble i odpady wielkogabarytowe (np. drzwi, stolarka okienna), odpady budowlane i rozbiórkowe oraz metale
należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych oraz dostarczać do punktu selektywnego
gromadzenia odpadów wyznaczonego przez prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
6. Chemikalia (np. farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony roślin itp.), opony wydzielone z odpadów
komunalnych powstałych w związku z bytowaniem człowieka, należy przekazywać do punktu selektywnego
gromadzenia odpadów wyznaczonego przez prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
7. Wydzielony z odpadów komunalnych przeznaczony dla gospodarstw domowych zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny należy usuwać z nieruchomości poprzez oddanie podmiotowi zbierającemu zużyty sprzęt (np.
sprzedawcy detalicznemu) lub dostarczać do punktów zbiórki wskazanych przez prowadzącego działalność w zakresie
odbierania odpadów komunalnych.
8. Przenośne, samochodowe lub przemysłowe zużyte akumulatory, ogniwa i baterie galwaniczne należy
umieszczać w specjalnych pojemnikach w placówkach oświatowych, sklepach, urzędach (w ramach realizowanego
programu edukacyjnego dla uczniów), przekazywać placówkom handlowym prowadzącym sprzedaż detaliczną
baterii, albo do punktów zbiórki wskazanych przez prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów
komunalnych
9. Przeterminowane leki należy gromadzić w specjalnych pojemnikach ustawionych w aptekach lub dostarczać do
punktu selektywnego gromadzenia odpadów wyznaczonego przez prowadzącego działalność w zakresie odbierania
odpadów komunalnych.
10. Odpady komunalne ulegające biodegradacji można poddać procesowi kompostowania z przeznaczeniem do
własnego wykorzystania kompostu, a w przypadku braku możliwości ich kompostowania na miejscu przez
właściciela nieruchomości, odpady należy dostarczać do punktu selektywnego gromadzenia odpadów wyznaczonego
przez prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
11. Odpady zielone powstające na terenie nieruchomości, w wyniku pielęgnacji zieleni (usunięte chwasty,
wygrabione liście, skoszona trawa, wycięte gałęzie drzew, przycięte krzewy) można poddać procesowi
kompostowania z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu, a w przypadku braku możliwości ich
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kompostowania na miejscu przez właściciela nieruchomości, należy dostarczać do punktu selektywnego
gromadzenia odpadów wyznaczonego przez prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów
komunalnych.
§ 3. 1. Oczyszczania chodnika ze śniegu i lodu nie powinno powodować zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów.
2. Zgarniany z chodnika śnieg i lód nie może powodować zanieczyszczenia drogi publicznej oraz powodować
szkód dla osób trzecich
§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami jest dozwolone na terenie nieruchomości nie służącej do
użytku publicznego, pod warunkiem, że ścieki odprowadzane są wyłącznie do kanalizacji lub zbiorników
bezodpływowych po przejściu przez odstojnik.
2. Właściciel samochodu może dokonywać doraźnych napraw związanych z bieżącą eksploatacją pojazdu w
obrębie nieruchomości pod warunkiem, że czynności te nie będą powodować zanieczyszczenia wód i gleby oraz
uciążliwości dla sąsiadów.
Rozdział 3.
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości oraz na drogach publicznych. Warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w
odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
§ 5. 1. Za wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych oraz
utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym odpowiedzialny
jest właściciel nieruchomości.
2. Do zbierania odpadów komunalnych na nieruchomościach oraz na drogach publicznych dopuszcza się
następujące rodzaje pojemników:
1) kosze uliczne o pojemności od 10 l - 50 l,
2) pojemniki (kubły) na odpady o pojemności 110 l, 1100 l,
3) kontenery KP 7
4) worki foliowe do 110 l,
§ 6. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych mokrych
na terenie nieruchomości zamieszkałych gdzie zamieszkuje:
1) nie więcej niż 5 osób - 110 l,
2) powyżej 5 do 10 osób - 2 x 110 l
3) powyżej 10 do 60 osób - 1 x 1100 l
4) powyżej 60 osób - 2 x 1100 l lub 1 x KP 7 lub więcej w zależności od potrzeb.
§ 7. 1. Ustala się następujące minimalne pojemności pojemników na odpady komunalne, w jakie powinna być
wyposażona nieruchomość niezamieszkała:
1) 10 l - na każdą osobę zatrudnioną w biurach, urzędach, zakładach pracy, przychodniach i praktykach
lekarskich, jednak, co najmniej 1 pojemnik 110 l, niezależnie od odpadów opakowaniowych i odpadów
innych niż odpady komunalne,
2) 25 l - na każde miejsce dla konsumenta i zatrudnioną osobę, nie mniej jednak niż 110 l na punkt, dla
restauracji, barów, niezależnie od odpadów opakowaniowych i odpadów innych niż odpady komunalne,
3) 30 l - na osobę zatrudnioną, nie mniej jednak niż 110 l dla sklepów i punktów usługowych, niezależnie od
odpadów opakowaniowych i odpadów innych niż odpady komunalne,
4) 10 l - na każdą działkę na terenie ogródków działkowych w okresie od 1 marca do 31 października, jeżeli
działka wyposażona jest w kompostownik lub 15 l na każdą działkę w przypadku braku kompostownika, a poza
wymienionym okresem - 5 l na każdą działkę, nie mniej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 1100 l na terenie
ogródków działkowych.
2. W sytuacji, gdy na terenie nieruchomości znajdują się pomieszczenia, w których zamieszkują mieszkańcy i
pomieszczenia niemieszkalne, właściciele nieruchomości powinni zawrzeć osobną umowę na wywóz odpadów
komunalnych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym.
3. Odpady komunalne mokre należy gromadzić jedynie w zamkniętych, szczelnych pojemnikach lub
kontenerach, wyłącznie do tego celu przeznaczonych.
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4. Urządzenia, o których mowa w rozdziale 3, powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym w
szczególności poprzez ich dezynfekcję i dezynsekcję co najmniej dwa razy do roku.
5. Na terenie gminy Miasto Terespol prowadzi się selektywną zbiórkę odpadów.
6. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny należy gromadzić w następujący sposób:
1) na terenach o zabudowie jednorodzinnej odpady suche zbierane są do pojemnika będącego własnością
właściciela nieruchomości lub worka, dostarczonego przez podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania
odpadów komunalnych,
2) na terenach zabudowanych budynkami wielorodzinnymi dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się
worki dostarczone przez jednostkę wywozową lub specjalnie oznakowane pojemniki.
§ 8. Miejsca publiczne takie jak drogi publiczne, ciągi pieszo-jezdne, przystanki komunikacji, parki są przez
właścicieli lub przedsiębiorców użytkujących tereny komunikacji publicznej wyposażane 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,
3) wielkość koszy ulicznych została określona w § 5 ust. 2 pkt. 1 i uzależniona jest od nagromadzania się odpadów.
§ 9. 1. Pojemniki i worki na odpady komunalne należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych dla ich
użytkowników i pracowników prowadzącego działalność w zakresie usuwania odpadów, w sposób nie powodujący
uciążliwości dla mieszkańców i osób trzecich.
2. Pojemniki i worki powinny być utrzymywane w granicach nieruchomości, na równej powierzchni, w miarę
możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota.
§ 10. Właściciel nieruchomości, który nie ma możliwości podłączona do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej
zapewnia dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe do ilości osób korzystających z
tych urządzeń, w taki sposób by opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz w tygodniu bez dopuszczenia do
przepełnienia.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z obszaru nieruchomości
oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
§ 11. 1. Stałe odpady komunalne powinny być usuwane z obszaru nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do
użytku publicznego przez podmiot prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych
systematycznie w ustalonych terminach, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem wywozu odpadów z
częstotliwością wynikającą z pojemności danych urządzeń do zbierania odpadów i wymaganiami sanitarnym, nie
rzadziej jednak niż:
1) odpady suche, mokre oraz wielkogabarytowe zgromadzone w punktach gromadzenia odpadów na terenie
osiedli bloków wielorodzinnych - dwa razy w tygodniu
2) odpady mokre zgromadzone w pojemnikach - dwa razy w miesiącu
3) odpady suche zgromadzone w workach lub pojemnikach 110 l - jeden raz w miesiącu
4) opakowania szklane w workach lub pojemnikach 110 l - jeden raz w kwartale,
5) popioły gromadzone w pojemnikach o 110 l - jeden raz w miesiącu po telefonicznym zgłoszeniu podmiotowi
prowadzącemu działalność w zakresie odbierania odpadów,
6) odpady wielkogabarytowe - odbierane przez podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów
po telefonicznym zgłoszeniu lub dostarczane samodzielnie do punktu selektywnego gromadzenia odpadów
komunalnych prowadzonego przez podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów.
7) odpady wymienione w punktach 1 - 5 należy wystawić przed ogrodzenie nieruchomości jedno lub
wielorodzinnej w miejsce bezpośrednio dostępne z drogi publicznej lub umieścić na wyodrębnionym, urządzonym
przez właściciela terenie nieruchomości jedno lub wielorodzinnej, w rejonie bramy lub furtki wejściowej, placyku
gospodarczym dostępnym dla podmiotu prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów,
8) odpady mokre pochodzące z biur, urzędów, zakładów pracy, przychodni, praktyk lekarskich, sklepów,
punktów usługowych, ogródków działkowych - minimum raz na dwa tygodnie,
9) odpady mokre pochodzące z barów i restauracji - minimum raz w tygodniu.
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2. Liczba pojemników i częstotliwość odbierania odpadów z nieruchomości powinna zapewnić nieprzepełnianie
(nieprzeciążanie) pojemników oraz utrzymanie czystości i porządku wokół pojemników.
3. Odpady niebezpieczne (w tym chemikalia), należy dostarczać do punktu selektywnego gromadzenia odpadów
komunalnych prowadzonego przez podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów.
4. Zużyte baterie i zużyte akumulatory należy przekazywać do punktów zbiórki baterii zorganizowanych w
placówkach handlowych, szkołach i przedszkolach na terenie gminy Miasto Terespol lub dostarczać do punktu
selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych.
5. Przeterminowane leki należy przekazywać do punktów zbiórki zorganizowanych w aptekach na terenie gminy
Miasto Terespol lub dostarczać do punktu selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych.
6. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy przekazywać podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie
odbierania odpadów sukcesywnie w czasie prowadzenia prac remontowych i zaraz po ich zakończeniu lub dostarczać
do punktu selektywnego gromadzenia odpadów.
7. Odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbierane będą przez podmiot
prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów po telefonicznym zgłoszeniu lub dostarczane samodzielnie do
punktu selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych prowadzonego przez podmiot prowadzący działalność w
zakresie odbierania odpadów.
8. Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego powinna
być dostosowana do szybkości zapełniania się koszy w taki sposób, aby nie dopuścić do ich przepełniania i
wysypywania się odpadów.
§ 12. 1. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je z
częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, wylewania na powierzchnie terenu,
zanieczyszczenie gruntu i wód podziemnych, pojemność zbiorników powinna wystarczyć na opróżnianie ich nie
częściej niż raz w tygodniu i nie rzadziej niż 4 razy do roku.
2. Liczba pojemników na odpady i ich pojemność oraz pojemność zbiornika bezodpływowego na nieczystości
ciekłe muszą być dostosowane przez właściciela nieruchomości do potrzeb, a ich eksploatacja i opróżnianie musi być
prowadzone w sposób gwarantujący, że nie nastąpi rozkład biologiczny zgromadzonych odpadów komunalnych,
przepełnienie pojemników lub wypływ nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 13. W oparciu o wojewódzki plan gospodarki odpadami podejmowane będą działania, obejmujące:
objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym zbieraniem selektywnym 100%
mieszkańców gminy,
zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez ich składowanie,
zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców gminy i przedsiębiorców dotyczącej gospodarki zużytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym oraz uregulowaniami prawnymi w tym zakresie,
upowszechnienie systemu zbierania przeterminowanych lekarstw z gospodarstw domowych na obszarze całej
gminy,
całkowite wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.
§ 14. 1. Właściciele nieruchomości w celu zwiększenia ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych
występujących w strumieniu odpadów komunalnych obowiązani są do oddzielnego gromadzenia tych odpadów i
dostarczania do punktu selektywnego gromadzenia odpadów, bądź do punktów zbiórki wyznaczonych na terenie
miasta.
2. W celu ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji dopuszcza się kompostowanie odpadów
roślinnych powstających na terenie nieruchomości we własnym zakresie i na własne potrzeby, a w przypadku braku
możliwości ich kompostowania na miejscu przez właściciela nieruchomości, należy dostarczać do punktu
selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych, bądź umieszczać w przeznaczonych do tego celu
oznakowanych pojemnikach rozmieszczonych na terenie miasta.
Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
§ 15. 1. Osoby utrzymujące psy i inne zwierzęta domowe są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad
tymi zwierzętami, w tym w szczególności niepozostawiania ich bez dozoru, jeżeli zwierzę nie znajduje się w
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pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się z
niego.
2.
Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do utrzymywania tych zwierząt w sposób
nie stwarzający uciążliwości dla osób znajdujących się w sąsiednich lokalach lub nieruchomościach.
3.
Właściciel nieruchomości ma obowiązek oznakowania tabliczką ostrzegawczą bramy lub furtki wejściowej
na teren ogrodzonej posesji, na której utrzymywane jest zwierzę mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia
ludzkiego.
§ 16. Osobom utrzymującym zwierzęta domowe zabrania się:
1) wypuszczania psów bez dozoru poza teren nieruchomości, stanowiącej własność właściciela zwierzęcia, a w
budynkach wielorodzinnych poza obręb własnego mieszkania,
2) zwalniania psów ze smyczy poza ogrodzeniem,
3) wprowadzania zwierząt domowych na tereny przeznaczone na place gier i zabaw, piaskownic dla dzieci.
§ 17. 1. Na terenach użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, natomiast psy należące do
rasy psów dużych mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu.
2. W przypadku zastosowania odpowiedniego oznakowania nieruchomości przez właściciela nieruchomości
zakazuje się wprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, placówek handlowych
lub gastronomicznych.
§ 18. Właściciele lub opiekunowie zwierząt są zobowiązani do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń
spowodowanych przez zwierzęta w pomieszczeniach służących do użytku publicznego, a także na terenach użytku
publicznego takich jak parki, chodniki, ulice, skwery i zieleńce.
Rozdział 7.
Wymagania utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także
zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach.
§ 19. Na terenie gminy zabrania się chowu zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem:
1) istniejących gospodarstw rolnych
2) przydomowego chowu drobiu, pszczół oraz królików- wyłącznie na działkach zabudowanych budynkami
jednorodzinnymi wolnostojącymi.
§ 20. 1. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w
pomieszczeniach zamkniętych i terenach ogrodzonych tak, by nie mogły przedostać się na drogi, tereny publiczne i
przeznaczone do wspólnego użytku.
2.
Utrzymanie zwierząt nie może powodować uciążliwości, w szczególności zapachowych (odory) dla
współużytkowników nieruchomości oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich.
3.
Wytwarzane w trakcie utrzymania zwierząt gospodarskich odpady i nieczystości należy gromadzić w miejscu
niestwarzającym uciążliwości w korzystaniu z posesji sąsiednich.
4. Zabrania się trzymania zwierząt gospodarskich w budynkach wielorodzinnych.
Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia.
§ 21. 1. Obszarami podlegającymi obowiązkowej deratyzacji dwa razy w roku są nieruchomości zajęte pod
skoncentrowane budownictwa mieszkaniowe, budownictwo związane z produkcją, handlem i magazynowaniem
artykułów spożywczych oraz świadczeniem usług bytowych.
2. Ustala się terminy przeprowadzania deratyzacji:
1) w terminie wiosennym od dnia 1 marca do dnia 31 marca,
2) w terminie jesiennym od dnia 1 października do dnia 31 października.

