
  

UCHWAŁA NR XXXI/347/22 

RADY GMINY WYSZKI 

z dnia 29 listopada 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, 1549 i 1768) oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XV/195/20 Rady Gminy Wyszki z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 5255) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 1 pkt lit c otrzymuje brzmienie: 

„c) usuwanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych i z części 

nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego;”; 

2) w § 3: 

a) w ust. 1: 

- lit a otrzymuje brzmienie: 

„a) pojemnik – do gromadzenia pozostałości po selektywnie zebranych odpadach komunalnych,  

tj. niesegregowanych (zmieszanych) odpadach komunalnych - wywóz 1 raz w miesiącu;”, 

- lit e otrzymuje brzmienie: 

„e) worki koloru brązowego oznaczone napisem „Bio” – gromadzenie bioodpadów - wywóz 1 raz 

w miesiącu w pozostałym okresie roku;”, 

b) w ust. 2: 

- lit a otrzymuje brzmienie: 

„a) oznakowane pojemniki - gromadzenie pozostałości po selektywnie zebranych odpadach 

komunalnych, tj. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – wywóz 1 raz na dwa 

tygodnie;”, 
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- lit e otrzymuje brzmienie: 

„e) pojemnik koloru brązowego oznaczony napisem „Bio” – gromadzenie bioodpadów - wywóz  

1 na dwa tygodnie;”; 

3) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Właściciele nieruchomości, a w przypadku ich braku inni sprawujący nadzór nad 

nieruchomościami zobowiązani są do: 

1) niezwłocznego uprzątania błota, śniegu, lodu, a także innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych 

położonych wzdłuż nieruchomości oraz innych części nieruchomości udostępnionych do użytku 

publicznego, w sposób nie powodujący zakłóceń w ruchu pojazdów i pieszych; 

2) wymiany piasku w ogólnodostępnych piaskownicach przeznaczonych dla dzieci, co najmniej przed 

oraz w trakcie sezonu letniego, a także każdorazowo po stwierdzeniu w nim obecności widocznych 

zanieczyszczeń (odpadów, odchodów zwierzęcych i innych) stwarzających zagrożenie dla zdrowia 

ludzi.”; 

4) w § 7 po ust. 10 dodaje się ust. 10a w brzmieniu: 

„10a. Odpady wielkogabarytowe powinny być wystawione przed posesją, w miejscu widocznym 

i umożliwiającym ich odbiór, w sposób nie powodujący utrudnień w ruchu pieszych, wystawianych 

nie wcześniej niż w dniu poprzedzającym odbiór.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Wiceprzewodniczący Rady 

Paweł Dziemian 
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