
Uchwala Nr XIl79/2015 
Rady Gminy Baboszewo 

z dnia 30 listopada 2015 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystosci i porz~dku na terenie Gminy 
Baboszewo 

Na podstawie art. 18 ust. 2 plct 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. 0 samorz'tdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 4 ust. 1, 2 i 3 
ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porz'tdku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 
r. poz. 1399 z p6in. zm.), po zasi~gni~ciu opinii Panstwowego Powiatowego Inspelctora 
Sanitamego w Plonsku, Rada Gminy Baboszewo uchwala co nast~puje: 

§1 

Wprowadza si~ Regulamin utrzymania czystosci 
stanowi'tcy Zal'tcznik do niniejszej uchwaly. 

§2 

porz'tdku na terenie Gminy Baboszewo 

Wykonanie uchwaly powierza si~ W6jtowi Gminy Baboszewo. 

§3 

Z chwil't wejscia w zycie niniejszej uchwaly traci moc Uchwala Nr XVIII155/2012 Rady Gminy 
Baboszewo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystosci 
i porz'tdku na terenie gminy Baboszewo. 

§4 

Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urz~dowym Wojew6dztwa Mazowieckiego i wchodzi 
w zycie z dniem 1 stycznia 2016 roku. 

przewr ~cy Rady 
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Uzasadnienie do Uchwaly Nr XIl79/2015 
Rady Gminy Baboszewo 

z dnia 30 listopada 2015 r. 

Obowi,!zek utrzymania czystosci i porz'!dku na terenie gminy nalezy do zadan wlasnych 
gminy i wynika z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 
1515) oraz z ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porz'!dku 
w gminach (t.j. Dz. U. 2013 r. poz.1399 z pozn. zm.). 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ww ustawy szczegolowe zasady utrzymania czystosci i porz'!dku na 
terenie gminy musz'! bye zawarte w regulaminie zgodnie z katalogiem zagadnien okreslonych w ust. 
2 pkt 1 - 8 dotycz,!cych: 

1) wymagail w zakresie utrzymania czystosci i porz'!dku na terenie nieruchomosci 
obejmuj,!cych: 

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadow 
komunalnych, w tym powstaj,!cych w gospodarstwach domowych 
przeterminowanych lekow i chemikaliow, zuzytych baterii i akumulatorow, zuZytego 
sprzytu e1ektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadow 
wielkogabarytowych, odpadow budowlanych i rozbiorkowych oraz zuzytych opon, 
a takZe odpadow zielonych, 

b) uprz'!tanie bIota, sniegu, lodu i innych zanieczyszczen z cZysci nieruchomosci 
sluZ,!cych do uZytku publicznego, 

c) mycie i naprawy pojazdow samochodowych poza myjniami i warsztatami 
naprawczyml; 

2) rodzaju i minimalnej pojernnosci pojemnikow przeznaczonych do zbierania odpadow 
komunalnych na terenie nieruchomosci oraz na drogach publicznych, warunkow 
rozmieszczania tych pojernnikow i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitamym, 
porz,!dkowym i technicznym, przy uwzglydnieniu: 

a) sredniej ilosci odpadow komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych 
b,!dz w innych zrodlach, 

b) liczby osob korzystaj,!cych z tych pojernnikow; 
3) cZystotliwosci i sposobu pozbywania siy odpadow komunalnych i nieczystosci cieklych 

z terenu nieruchomosci oraz z terenow przeznaczonych do uzytku publicznego; 
4) innych wymagail wynikaj,!cych z wojewodzkiego planu gospodarki odpadami; 
5) obowi,!zkow osob utrzymuj'!cych zwierzyta domowe, maj,!cych na celu ochrony przed 

zagrozeniem lub uci,!zliwosci,! dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenow 
przeznaczonych do wspolnego uzytku; 

6) wymagail utrzymywania zwierz'!t gospodarskich na terenach wyl'!czonych z produkcji 
rolniczej, w tym takZe zakazu ich utrzymywania na okreslonych obszarach lub 
w poszczegolnych nieruchomosciach; 

7) wyznaczania obszarow podlegaj,!cych obowi,!zkowej deratyzacji terminow JeJ 
przeprowadzania. 

Regulaminjest aktem ogolnym, ktory reguluje obowi,!zki dotycz,!ce podmiotow znajduj,!cych siy 
na terenie gminy tj . wlascicieli nieruchomosci, mieszkailcow, podmiotow swiadcz,!cych uslugi, firm, 
zarz'!dzaj'!cych drogami, osob utrzymuj,!cych zwierzyta domowe, a takze gminy i jednostek 
organizacyjnych. 

Regularnin pozostaje w relacji z Wojewodzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Mazowsza 
na lata 2012-2017 z uwzglydnieniem lat 2018-2023 uchwalonym uchwal,! Nr 211112 Sejmiku 
Wojewodztwa Mazowieckiego z dnia 22 paidziemika 2012 r. Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy 
o utrzymaniu czystosci i porz'!dku w gminach rada gminy jest obowi,!zana dostosowac regulamin do 
WPGO w terminie 6 miesiycy od dnia uchwalenia tego planu. 



W dniu 1 stycznia 2012 r. weszla w zycie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. 
o zmianie ustawy 0 utrzymaniu czystosci i porz<tdku w gminach oraz niekt6rych innych ustaw (Dz. 
U. Nr 152, poz. 897 z p6in zm.), kt6ra zobowi<tzuje do uchwalenia regulaminu. Nadal podstawow<t 
kwesti<t jest okreslenie zakresu selektywnego zbierania i odbierania odpad6w komunalnych. 
Zrezygnowano jednak z obowi<tzku okreslania maksymalnego poziomu odpad6w ulegaj<tcych 
biodegradacji przeznaczonych do skladowania - jest to przedmiotem przepis6w resortowych (art. 3b 
i 3c ww ustawy). 

Projekt Regulaminu utrzymania czystosci i porz<tdku na terenie gminy Baboszewo, zgodnie 
z zaleceniami ustawy 0 utrzymaniu czystosci i porz<tdku w gminach, uzyskal pozytywn<t opiniy 
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Plonsku. 

Regulamin utrzymania czystosci i porz<tdku na terenie gminy Baboszewo jest aktem prawa 
miejscowego i podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzydowym Wojew6dztwa Mazowieckiego oraz 
powinien zosta6 podany do publicznej wiadomosci. 



Za1i!cznik do Uchwaly NR XI179/20 15 
Rady Gminy Baboszewo 

z dnia 30 listopada 2015 roku 

REGULAMIN 
UTRZYMANIA CZYSTOSCI I PORZi\DKU 

NA TERENIE GMINY BABOSZEWO 

ROZDZIALI 

Postanowienia og6lne 

§1 

Regulamin, zgodnie z wymaganiami ustawy okresla szczeg610we zasady utrzymania czystosci 
i porzqdku na terenie Gminy Baboszewo dotyczqce: 
1) wymagan w zakresie utrzymania czystosci i porzqdku na terenie nieruchomosci obejmujqcych: 

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpad6w 
komunalnych, w tym powstajqcych w gospodarstwach domowych przeterminowanych lek6w 
i chemikali6w, zuZytych baterii i akumulator6w, zuZytego sprzytu elektrycznego 
i elektronicznego, mebli i innych odpad6w wielkogabarytowych, odpad6w budowlanych 
i rozbi6rkowych oraz zuZytych op~n, a takZe odpad6w zielonych, 

b) uprzqtanie bIota, sniegu, lodu i innych zanieczyszczen z czysci nieruchomosci sluzqcych do 
uzytku publicznego, 

c) mycie i naprawy pojazd6w samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi; 
2) rodzaju i minimalnej pojemnosci urzqdzen przeznaczonych do zbierania odpad6w komunalnych 

na terenie nieruchomosci oraz na drogach publicznych, warunk6w rozmieszczania tych urzqdzen 
i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitamym, porzqdkowym i technicznym, przy 
uwzglydnieniu: 
a) sredniej ilosci odpad6w komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bqdz 

w innych zr6dIach, 
b) liczby os6b korzystajqcych z tych urzqdzen; 

3) cZystotliwosci i sposobu pozbywania siy odpad6w komunalnych i nieczystosci cieklych 
z terenu nieruchomosci oraz z teren6w przeznaczonych do uzytku publicznego; 

4) innych wymagail wynikajqcych z Wojew6dzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na 
lata 2012-2017 z uwzglydnieniem lat 2018-2023; 

5) obowiqzk6w os6b utrzymujqcych zwierzyta domowe, majqcych na celu ochrony przed 
zagrozeniem lub uciq:zliwosciq dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem teren6w przeznaczonych 
do wsp6lnego uzytku; 

6) wymagail utrzymywania zwierzqt gospodarskich na terenach wylqczonych z produkcji rolniczej, 
w tym takZe zakazu ich utrzymywania na okreslonych obszarach lub w poszczeg6lnych 
nieruchomosciach; 

7) wyznaczania obszar6w podlegajqcych obowiqzkowej deratyzacji i termin6w jej przeprowadzania. 



ROZDZIALII 

Wymagania w zakresie utrzymania czystosci i porz~dku na terenie nieruchomosci 

§2 

1. Odpady na terenie Gminy Baboszewo zbierane s,! przez wlascicieli nieruchomosci 
w gospodarstwach domowych, Punkcie Selektywnej Zbi6rki Odpad6w Komunalnych (PSZOK) 
oraz Mobilnym Punkcie Selektywnej Zbi6rki Odpad6w Komunalnych (MPSZOK). 

2. Wlascicielami nieruchomosci w rozumieniu niniejszego Regulaminu s,! takZe wsp6lwlasciciele, 
uzytkownicy wieczysci oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadaj,!ce nieruchomosci 
w zarz,!dzie lub uzytkowaniu, a takZe inne podmioty wIadaj,!ce nieruchomosci,!. 

3. Wlasciciele nieruchomosci zamieszkalych, niezamieszkalych i letniskowych obowi¥ani s,! do 
zbierania odpad6w w spos6b okreslony w deklaracji 0 wysokosci oplaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

1) Odpady zebrane w spos6b zmieszany odbierane bezposrednio z terenu nieruchomosci 
- wszystkie frakcje I,!cznie gromadzone w pojemnikach okreslonych w roz. 3, § 5. 

2) Odpady zebrane w spos6b selektywny dobierane bezposrednio z terenu nieruchomosci 
w nastypuj,!cych frakcjach: 
- worek Z6lty - papier, plastik, metal 
- worek zielony - szkIo bezbarwne i kolorowe 
- przydomowe kompostowniki - odpady biodegradowalne, zielone w przypadku 
zabudowy jednorodzinnej 
- szczelne pojemniki okreslone w roz. 3, § 5. odpady biodegradowalne w przypadku 
zabudowy wielolokalowej 
- pojemniki okreslone w roz. 3, § 5. - odpady zmieszane, mokre. 

4. Odpady, 0 kt6rych mowa w ust. 3 oraz 6, wlasciciele nieruchomosci obowi¥ani S,! zbierac 
i gromadzic w terminie niezwlocznym od chwili ich powstania. 

5. Punkt Selektywnej Zbi6rki Odpad6w Komunalnych (PSZOK) przyjmuje nieodplatnie odpady 
komunalne wytworzone i dostarczone przez mieszkailc6w Gminy Baboszewo, kt6rzy zlozyli 
deklaracje i uiszczaj'! oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy 
Baboszewo. 

6. W PSZOK oraz MPSZOK zbierane S,! wyl,!cznie wskazane ponizej rodzaje odpad6w: 
1) przeterminowane leki i chemikalia, 
2) zuzyte baterie i akumulatory, 
3) zuzyty sprzyt elektryczny i elektroniczny, 
4) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
5) odpady budowlane i rozbi6rkowe, 
6) zuzyte opony, 
7) odpady zielone, 
8) papler, 
9) szkIo, 
10) opakowania wieiomaterialowe, 
11) tworzywa sztuczne, 
12) odpady ulegaj,!ce biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegaj,!ce biodegradacji, 
13)metale. 

7. Szczeg610we zasady przyjmowania odpad6w w PSZOK oraz MPSZOK okreslone S,! 
w Regulaminie Punktu Selektywnego Zbierania Odpad6w Komunalnych. 



§3 

Wlasciciele nieruchomosci polozonych wzdIuz chodnik6w polozonych bezposrednio przy granicy 
nieruchomosci maj,!- obowi,!-zek uprz,!-tniycia bIota, sniegu, lodu oraz innych zanieczyszczen z czysci 
nieruchomosci sluz,!-cych do uzytku publicznego; wlasciciel nieruchomosci nie jest obowi,!-zany do 
uprz,!-tniycia chodnika, na kt6rym jest dopuszczony platny post6j lub parkowanie pojazd6w 
samochodowych. 

§4 

1. Mycie pojazd6w samochodowych poza myjniami moze odbywae siy wyl,!-cznie pod warunkiem: 
1) niezanieczyszczania srodowiska i odprowadzania powstaj'!-cych sciek6w do kanalizacji 

sanitamej lub zbiomika bezodplywowego, w szczeg6lnosci scieki te nie mog,!- bye 
odprowadzone bezposrednio do zbiornik6w wodnych lub do ziemi, 

2) dokonywania tych czynnosci na wydzielonych, utwardzonych cZysciach nieruchomosci 
oraz przy uzyciu srodk6w myj'!-cych ulegaj,!-cych biodegradacji, 

3) na terenach sluz'!-cych do uZytku publicznego tylko w miejscach do tego przeznaczonych. 
2. Naprawa pojazd6w samochodowych poza warsztatami naprawczymi moze odbywae siy 

wyl,!-cznie pod warunkiem: 
1) niezanieczyszczania srodowiska i zbierania powstaj,!-cych odpad6w w pojemnikach do 

tego przeznaczonych, umozliwiaj,!-cych ich zagospodarowanie zgodnie z przepisami 
ustawy 0 odpadach, 

2) dokonywania w pojazdach samochodowych tylko drobnych napraw (np. wymiana k61, 
swiec zaplonowych, zar6wek, uzupelnianie plyn6w itp.), 

3) niestwarzania uci,!-zliwosci dla wlascicieli s,!-siednich nieruchomosci. 

ROZDZIAL III 

Rodzaje i minimalna pojemnosc pojemnikow przeznaczonych do zbierania odpadow 
komunalnych na terenie nieruchomosci oraz na drogach publicznych oraz warunki 

rozmieszczania tych pojemnikow i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porz~dkowym i technicznym 

§5 

Ustala siy nastypuj,!-ce rodzaje pojemnik6w zamkniytych przeznaczonych do zbierania odpad6w 
komunalnych na terenie nieruchomosci oraz na drogach publicznych: 

1) pojemniki na odpady 0 pojemnosci 120 litr6w (L); 
2) pojemniki na odpady 0 pojemnosci 240 L; 
3) pojemniki na odpady 0 pojemnosci 1100 L; 
4) pojemniki na odpady 0 pojemnosci od 1500 do 2500 L; 
5) pojemniki 0 pojemnosci od 6500 do 7300 L; 
6) kosze uliczne 0 pojemnosci od 30 do 120 L; 
7) worki z tworzywa sztucznego 0 pojemnosci od 30 do 240 L; 
8) worki z tworzywa sztucznego z wyr6znieniem poszczeg6lnych frakcji: 

a) papier, metale, plastik worki z tworzywa sztucznego 
o minimalnej pojemnosci 120 litr6w w kolorze z6hym 

b) szklo bezbarwne i kolorowe worki z tworzywa sztucznego 
o minimalnej pojemnosci 120 litr6w w kolorze zielonym 



§6 

1. Minimaln~ pojemnose pojernnika przeznaczonego do zbierania zmieszanych odpad6w 
komunalnych byd~cego w wyposazeniu nieruchomosci zamieszkalych i niezamieszkalych ustala 
siy na 120 litr6w. 

2. Minimaln~ pojemnose pojemnika przeznaczonego do zbierania odpad6w komunalnych byd~cego 
w wyposazeniu domk6w letniskowych lub innych nieruchomosci wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno - wypoczynkowe ustala siy na 120 litr6w. 

3. Worki do selektywnej zbi6rki powinny bye oznaczone kolorami przypisanymi do poszczeg6lnych 
frakcji oraz opisowo, ulatwiaj~c identyfikacjy wlasciciela nieruchomosci oraz rodzaj odpadu. 

§7 

1. Pojernniki, 0 kt6rych mowa w rozdziale III, powinny bye utrzymywane w odpowiednim stanie 
sanitarnym, w szczeg61nosci poprzez ich dezynfekcje i dezynsekcje co najrnniej dwa razy do 
roku. 

2. Pojemniki, 0 kt6rych mowa w rozdziale III, powinny bye utrzymywane w odpowiednim stanie 
technicznym, w szczeg61nosci poprzez stal~ naprawy ich szczelnosci. 

3. W razie niewystarczaj~cej ilosci work6w na odpady selektywnie zebrane, dodatkowe worki 
moma otrzymae w Punkcie Selektywnej Zbi6rki Odpad6w Komunalnych (PSZOK). 

ROZDZIALIV 

Cz~stotliwosc i sposoby pozbywania si~ odpad6w komunalnych 
i nieczystosci cieldych z terenu nieruchomosci oraz teren6w przeznaczonych 

do uiytku publicznego 

§8 

1. Wlasciciele nieruchomosci obowi¥ani s~ do pozbywania siy odpad6w komunalnych z terenu 
nieruchomosci w spos6b systematyczny, gwarantuj~cy zachowanie czystosci i porz~dku na 
nieruchomosci. 

2. Pozbywanie siy odpad6w komunalnych przez wlascicieli nieruchomosci odbywa siy poprzez ich 
umieszczenie w odpowiednich pojemnikach lub w workach, a nastypnie przekazanie ich 
odbieraj~cemu odpady. 

3. Wlasciciel nieruchomosci obowi¥any jest udostypnie pojemniki lub worki przeznaczone do 
zbierania odpad6w komunalnych, na czas odbierania tych odpad6w, w szczeg6lnosci poprzez ich 
wystawienie w miejsce umozliwiaj~ce swobodny do nich dojazd. 

4. Obowi¥ek okreslony w pkt. 3 nie dotyczy nieruchomosci oddalonych od najblizszej drogi 
publicznej 0 ponad 100 m. 

5. Zaleca siy aby odpady ulegaj~ce biodegradacji 0 kt6rych mowa w § 2, ust. 3, pkt 2 zbierae 
i kompostowae w przydomowych kompostowniach. 

§9 

1. Minimalna objytose odpad6w komunalnych zebranych przypadaj~cych na jedn~ osoby nie moze 
bye mniejsza niz 120 litr6w na kwartal. 

2. Gmina zapewnia bezposredni odbi6r odpad6w zmieszanych oraz selektywnych z terenu 
nieruchomosci w kazdej ilosci. 



3. Odpady zbierane w spos6b selektywny, odbierane s~ bezposrednio z terenu ni eruchomo sci 
w poszczeg6lnych frakcjach: 
a) papier, metale, plastiki - worki z tworzywa sztucznego 0 minimalnej pojemnosci 120 litrow 

w kolorze Z6ltym, oznaczonych napisem "papier, metale, plastiki" 
b) szklo bezbarwne i kolorowe - worki z tworzywa sztucznego 0 minimalnej pojemnosci 120 

litr6w w kolorze zielonym, oznaczonych napisem "szklo" 
c) odpady zmieszane - w pojemnikach 0 pojemnosci nie mniejszej niz 120 litr6w lub worki 

z tworzywa sztucznego w kolorze czamym. 

§ 10 
1. Odpady komunalne zmieszane odbierane s~ od wlascicieli nieruchomosci zamieszkalych, nieza

mieszkalych oraz letniskowych co najmniej jeden raz w miesi~cu w terminach wyznaczonych har
monogramem podawanym do publicznej wiadomosci w spos6b zwyczajowo przyjyty. 

2. Odpady komunalne zbierane w spos6b selektywny odbierane s~ od wlascicieli nieruchomosci co 
najmniej raz na dwa miesi~ce a pojemnik z odpadami zmieszanymi raz na miesi~c w terminach 
wyznaczonych harmonogramem podawanym do publicznej wiadomosci 
w spos6b zwyczajowo przyjyty. 

3. W punktach selektywnego zbierania odpad6w komunalnych (PSZOK) odbywa siy odbieranie od-
pad6w posegregowanych na frakcje okreslone w roz. 2, 2§, ust. 4, 
pkt 1-13 w terminach okreslonych w regulaminie PSZOK. 

4. W przypadku nie zbierania odpad6w komunalnych w spos6b selektywny przez wlascicieli nieru
chomosci zgodnie ze zlozon~ deklaracj~ zostanie naliczana oplatajak za odpady zmieszane. 

§11 

1. Wlasciciele nieruchomosci obowi~ani s~ do pozbywania siy nieczystosci cieklych z terenu 
nieruchomosci poprzez: 

- podl~czenie do sieci kanalizacji sanitamej 
- urz~dzenia do gromadzenia nieczystosci cieklych, w spos6b systematyczny, nie 
dopuszczaj~c do przepelnienia, gwarantuj~c zachowanie czystosci i porz~dku na 
nieruchomosci. 

2. Wlasciciele nieruchomosci posiadaj~cy przydomow~ oczyszczalniy sciek6w zobowi~ani s~ do 
przestrzegania zasad uzytkowania przydomowych oczyszczalni sciek6w. 

ROZDZIAL V 

Inne wymagania wynikaj~ce z Wojew6dzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza 

§12 

1. Gmina Baboszewo naleZy do Plockiego Regionu Gospodarki Odpadami zw. Regionem Plockim 
i jest zwi~ana wskazanymi Regionalnymi Instalacjami do Przetwarzania Odpad6w Komunalnych 
(RIPOK) - zmieszanych, odpad6w zielonych i odpad6w stanowi~cych pozostalosci z sortowania 
odpad6w komunalnych przeznaczonych do skladowania: 

1) ZUOK w Kobiernikach klPlocka Sp. z o. o. - Zaklad mechaniczno - biologicznego przetwarzania 
zmieszanych odpad6w komunalnych w Kobiemikach 42, 09-413 Sik6rz, 

2) Przedsiybiorstwo Gospodarki Komunalnej w Ploilsku - Zaklad mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania zmieszanych odpad6w komunalnych i odpad6w selektywnie zebranych 
w Poswiytnem, 09-100 Ploilsk, 



3) Ziemia Polska Sp. z o. o. - kompostownia odpad6w zielonych w m. Bielice, gm. Sochaczew, 
4) Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w Sierpcu - skladowisko odpad6w komunalnych 

w miejscowosci Rochocin, gm. Sierpc. 
2. Do czasu uruchomienia RlPOK funkcjonuj~ nastypuj~ce instalacje zastypcze: 

1) Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w Sierpcu - sortownia zmieszanych odpad6w 
komunalnych oraz selektywnie zebranych - w miejscowosci Rochocin, gm. Sierpc, 

2) PPHU Zebra S.J. w Sochaczewie - sortowania zmieszanych odpad6w komunalnych oraz 
selektywnie zebranych - ul .Chemiczna 8, Sochaczew, 

3) Zaklad Uslug Remontowych i Konserwacyjnych w Zurominie (ZURiK) - sortownia 
zmieszanych odpad6w komunalnych - PI. Pilsudskiego 3, Zuromin, 

4) ZUOK Kobiemiki klPlocka Sp. z 0.0. - Kompostownia odpad6w zielonych - w m. Kobiemiki 
42, 09-413 Sik6rz, 

5) Przedsiybiorstwo Gospodarki Komunalnej w Plonsku - kompostownia odpad6w zielonych -
w m. Poswiytne, 

6) Zarz~d Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku - Skladowisko odpad6w 
w m. Jask610wo, 

7) Zaklad Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu - Skladowisko odpad6w w m. Zakroczym, 
Remondis Drobin Komunalna Sp. z 0.0. w Drobinie - Skladowisko odpad6w komunalnych 
w m. Cieszewo, 

8) PGK Sp. z o. o. w Plonsku - Skladowisko odpad6w stalych w m. Dalan6wek, 
9) ZURiK, PI. Pilsudskiego 3, Zuromin - Skladowisko odpad6w komunalnych w m. Brudnice, 

W 6jt Gminy Mochowo - skladowisko odpad6w komunalnych w m. Gozdy, 
10) W6jt Gminy Kuczbork - Osada - Skladowisko odpad6w w m. Kuczbork-WieS. 

3. Odpady zebrane selektywnie lub wyodrybnione z odpad6w zmieszanych mog~ bye kierowane zgodnie 
z zasad~ bliskosci do innych instalacji przetwarzaj~cych odpady (sortowni odpad6w selektywnie 
zebranych, w tym opakowaniowych, instalacji: produkcji komponent6w paliwa altematywnego, 
zagospodarowania gruzu budowlanego, zagospodarowania odpad6w wielkogabarytowych, czy 
zuZytego sprzytu elektrycznego i elektronicznego). 

4. Gmina organizuje punkty selektywnego zbierania odpad6w komunalnych, aby ulatwie mieszkailcom 
przekazywanie odpad6w selektywnie zbieranych, w tym: zuZytego sprzytu elektrycznego 
i elektronicznego, przeterminowanych lek6w, chemikali6w, odpad6w wielkogabarytowych, odpad6w 
niebezpiecznych, zielonych itp. 

§13 

Podmioty prowadz~ce dzialalnose w zakresie odbierania odpad6w komunalnych obowi~ane s~ 
rejestrowae masy odbieranych poszczeg6lnych rodzaj6w odpad6w komunalnych odbieranych od 
wlascicieli nieruchomosci dla ce16w sprawozdawczosci oraz kontroli poprawnosci odbioru odpad6w. 

ROZDZIAL VI 
Obowi~zki osob utrzymuj~eyeh zwierzf(ta domowe, maj~ee na eelu oehronf( 

przed zagrozeniem lub uci~zliwosci~ dla ludzi oraz przed zanieezyszezeniem terenow 
przeznaezonyeh do wspolnego uiytku 

§ 14 

1. Na terenach przeznaczonych do uzytku publicznego nalezy prowadzie psa na smyczy lub 
w kagailcu, a psy z tzw. "listy ps6w zaliczanych do agresywnych" na smyczy i w kagailcu. Pies 
winien bye prowadzony w spos6b umozliwiaj~cy kontroly nad nim. 



2. Obowi,!zkiem os6b utrzymuj,!cych zwierzyta domowe jest usuwanie zanieczyszczen 
pozostawionych przez psy i inne zwierzyta w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do 
uzytku publicznego a w szczeg61nosci na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach 
zielonych i skwerach. 

3. Obowi,!zkiem os6b utrzymuj,!cych zwierzyta domowe jest staly i skuteczny doz6r nad 
zwierzytami. 

4. Osoby utrzymuj,!ce psy, koty i inne zwierzyta domowe s,! zobowi,!zane do zachowania srodk6w 
ostroznosci zapewniaj,!cych ochrony przed zagrozeniem i uci<!Zliwosci,! dla ludzi oraz przed 
zanieczyszczeniem teren6w przeznaczonych do wsp61nego uzytku i ponosz'! peIn,! 
odpowiedzialnose za bezpieczenstwo zwierz'!t, kt6re posiadaj,!. 

5. Obowi'!zek usuniycia padlych zwierz'!t spoczywa na wlascicielach zwierz,!t. 

ROZDZIAL VII 

Wymagania utrzymywania zwierz~t gospodarskich 
na terenach wyl~czonych z produkcji rolniczej 

§ 15 

1. Na terenach wyl'!czonych z produkcji rolniczej zwierzyta gospodarskie mog,! bye utrzymywane 
pod warunkiem przestrzegania zasad okreslonych w niniejszej uchwale. 

2. Prowadz'!cy hodowly zwierz'!t gospodarskich jest zobowi,!zany: 
1) zapewnie gromadzenie i usuwanie powstaj,!cych w zwi,!zku z hodowl,! odpad6w 

i nieczystosci w spos6b zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszej uchwaIy, 
2) nie dopuszczae do zanieczyszczenia terenu nieruchomosci, 
3) nie dopuszczae do wykraczania poza nieruchomose na kt6rej prowadzona jest hodowla 

uci,!zliwosci byd,!cych skutkiem tej hodowli. 
3. Zakazuje siy utrzymywania zwierz'!t gospodarskich na terenach przeznaczonych w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny mieszkaniowe oraz w obrybie istniej,!cej 
zabudowy budynkami wielolokalowymi. 

ROZDZIAL VIII 

Obszary podlegaj~ce obowi~zkowej deratyzacji 
i terminy jej przeprowadzania 

§ 16 

1. Deratyzacji podlegaj,! obszary zabudowane: 
1) obiektami liZytecznosci publicznej; 
2) obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetw6rstwa b,!di 

przechowywania lub skladowania produkt6w rolno-spozywczych; 
3) budynkami wielolokalowymi podpiwniczonymi; 
4) lokalami gastronomicznymi, obiektami, w kt6rych prowadzone jest zbiorowe zywienie; 
5) obiektami handlowymi branZY spozywczej; 
6) wolnostoj,!cymi kom6rkami i pomieszczeniami gospodarczymi przynaleznymi do zabudowy 

wielolokalowej; 
7) gospodarstwami rolnymi i hodowlanymi; 
8) domami jednorodzinnymi i wielorodzinnymi. 



2. Ustala siy nastypuj'}-ce terminy deratyzacji: 
a. w okresie wiosennym od 1 do 30 marca, 
b. W okresie jesiennym od 1 do 31 pazdziemika, 
c. w przypadku wyst'}-pienia gryzoni deratyzacje przeprowadza siy czysciej. 


