UCHWAI:A NR XXIII.153.2020
RADY GMINY BABOSZEWO
Z

dnia 30 lis top ada 2020 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystosci i porzqdku na
terenie Gminy Baboszewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r.

0

samorzqdzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713)

oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r.

0

utrzymaniu czystosci

i porzqdku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r ., poz. 1439), po zasif;gniE;ciu opinii
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Plonsku, Rada Gminy
Baboszewo uchwala co nastE;puje:
§ 1

Przyjmuje siE; Regulamin utrzymania czystosci i porzqdku na terenie Gminy
Baboszewo stanowiqcy zalqcznik do niniejszej uchwaly.
§ 2

Traci moc Uchwala Nr VIII.46.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 maja
2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystosci i porzqdku na
terenie Gminy Baboszewo.

§3
Wykonanie uchwaly powierza siE; W6jtowi Gminy Baboszewo.

§4
Uchwala

podlega

ogloszeniu

w

Dzienniku

UrZE;dowym

Wojew6dztwa

Mazowieckiego i wchodzi w iycie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Slow

JI1

Piotr CJszczycki

Zalqcznik do Uchwaly nr XXIII.lS3.2020
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 30 listopada 2020 r.

REGULAMIN
UTRZYMANIA CZYSTOSCI I PORZ~DKU
NA TERENIE GMINY BABOSZEWO

Rozdziall
Postanowienia ogolne
§ 1

Regulamin okresla szczegolowe zasady utrzymania czystosci i porzqdku na terenie
Gminy Baboszewo dotyczqce :
1) wymagan w zakresie:

a) selektywnego zbierania i odbierania odpadow komunalnych obejmujqcego co
najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, szklo, odpady opakowaniowe
wielomaterialowe oraz bioodpady,
b) selektywnego zbierania odpadow komunalnych prowadzonego przez punkty
selektywnego zbierania odpadow komunalnych w sposob umozliwiajqcy latwy
dost~p

dla wszystkich mieszkancow gminy, ktore zapewniajq przyjmowanie co

najmniej

odpadow

komunalnych:

niebezpiecznych,

przeterminowanych

niekwalifikujqcych

si~

wymienionych
lekow

lit.

w

a,

odpadow

chemikaliow,

odpadow

do odpadow medycznych powstalych w gospodarstwie

domowym w wyniku przyjmowania produktow leczniczych w formie iniekcji
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczegolnosci igiel
i strzykawek, zuzytych baterii i akumulator6w, zuzytego

sprz~ tu

elektrycznego

i elektronicznego, mebli i innych odpad6w wielkogabarytowych, zuzytych opon,
odpad6w budowlanych i rozbi6rkowych oraz odpadow tekstyli6w i odziezy,
c) uprzqtania bIota, sniegu, lodu i innych zanieczyszczen z
sluzqcych do uzytku publicznego,

cz~sc i

nieruchomosci

d) mycia i naprawy pojazdow samochodowych poza myjniami i warsztatami
naprawczymi;
2) rodzaju i minimalnej pojemnosci pojemnikow lub workow, przeznaczonych do
zbierania odpadow komunalnych na terenie nieruchomosci, w tym na terenach
przeznaczonych do uzytku publicznego oraz na drogach publicznych, warunkow
rozmieszczania
w

odpowiednim

tych pojemnikow i workow
stanie

sanitarnym,

oraz utrzymania pojemnikow

porzqdkowym

1

technicznym,

przy

uwzglE;dnieniu:
a) sredniej ilosci odpadow komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach
domowych bqdi w innych irodlach,
b) liczby osob korzystajqcych z tych pojemnikow lub workow;
3) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porzqdkowym miejsc
gromadzenia odpadow;
4) cZE;stotliwosci i sposobu pozbywania siE; odpadow komunalnych i nieczystosci
cieklych z terenu nieruchomosci oraz z terenow przeznaczonych do uzytku
publicznego;
5) innych wymagan wynikaj qr.yr.h z Wojewodzkiego Planu gospodarki odpadami
dla wojewodztwa mazowieckiego 2024;
6) obowiqzkow osob utrzymujqcych zwierzE;ta domowe, majqcych na celu ochronE;
przed zagrozeniem lub uCiqzliwosci q dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem
terenow przeznaczonych do wspolnego uzytku;
7) wymagan utrzymywania zwierzqt gospodarskich na terenach wylqczonych
z produkcji rolniczej, w tym takze zakazu ich utrzymywania na okreslonych
obszarach lub w poszczegolnych nieruchomosciach;
8) wyznaczania obszarow podlegajqcych obowiqzkowej deratyzacji i terminow jej
przeprowadzania.
§2

Trese Regulaminu pozostaje w scislym zwiqzku z pOjE;ciaml

definicjami

zawartymi w obowiqzujqcych ustawach:
1)

0

utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach z dnia 13 wrzesnia 1996 r.,

2)

0

odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. ;

3)

0

zuzytym sprzE;cie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11 wrzesnia 2015 r.;

4)

0

organizacji hodowli i rozrodzie zwierzqt gospodarskich z dnia 29 czerwca

2007 r .;
5) 0 ochronie zwierzqt z dnia 21 sierpnia 1997 r .

oraz jest zgodna z Rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 29 grudnia
2016 r. w spawie szczegolowego sposobu selektywnego zbierania wybranych
frakcj i odpadow.

Rozdzial2
Wymagania w zakresie utrzymania czystosci i

porz~dku

na terenie

nieruchomosci
§3
1.

Odpady na

terenie Gminy Baboszewo zbierane Sq przez wlascicieli

nieruchomosci, w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych
(PSZOK) i Mobilnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych
(MPSZOK).
2. Wlasciciele nieruchomosci Sq zobowiqzani do zbierania w sposob selektywny
nast~pujqcych

frakcji odpadow komunalnych:

1) papier,
2) metale,
3) tworzywa sztuczne,
4) szklo,
5) odpady opakowaniowe wielomaterialowe,
6) bioodpady,
7) odpady niebezpieczne,
8) przeterminowane leki i chemikalia,
9)

odpady

niekwalifikujqce

Sl~

do

odpadow

medycznych

powstalych

w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktow leczniczych
w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,
w szczegolnosci igiel i strzykawek,
10) zuzyte baterie i akumulatory,
11) zuzyty sprz~t elektryczny i elektroniczny,

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

13) zuzyte opony,
14) odpady budowlane i rozbiorkowe,
15) odpady tekstyliow i odziezy.
3. Zbieranie i gromadzenie na kompostownikach przydomowych bioodpadow
stanowiqcych odpady komunalne, powstajqcych na terenie nieruchomosci spelnia
wymog selektywnego zbierania bioodpadow.
4. Odpady,

0

ktorych mowa w ust. 1, odbierane Sq w sposob gwarantujqcy ich nie

zmieszanie z innymi rodzajami odpadow zbieranymi selektywnie .
5. Wyposazenie nieruchomosci zamieszkalych oraz nieruchomosci letniskowych
lub innych nieruchomosci wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
w worki do selektywnej zbiorki odpadow, nastflpuje w ramach wnoszonej przez
mieszkanca na rzecz gminy oplaty za gospodarowanie odpadami.
6. Wlasciciel nieruchomosci zobowiqzany jest do dostarczenia (na wlasny koszt)
odpadow okreslonych w ust. 2 pkt 7-15 (w sposob gwarantujqcy ich niezmieszanie
z innymi rodzajami odpadow zbieranych selektywnie) do Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadow Komunalnych, zlokalizowanego w miejscowosci Baboszewo.
7. W przypadku frakcji odpadow wymienionych w ust. 2 pkt 7-15 wlasciciel
nieruchomosci

moze

nieodplatnie

skorzystac

z

tzw.

Mobilnego

Punktu

Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych, organizowanego przez gminfl
pod warunkiem, ze nie posiada zaleglosci w oplacie za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
8. Przeterminowane leki wydzielone ze strumienia odpadow komunalnych mozna
przekazywac rowniez do specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikow,
wystawionych

w aptekach,

natomiast

zuzyte

baterie

do

specjalistycznych

pojemnikow usytuowanych w placowkach oswiatowych oraz w Urzfldzie Gminy
Baboszewo.
9.

Zabrania

sifl

wrzucallia

do

koszy

ulicznych

odpadow

pochodzqcych

z gospodarstw domowych, rodzinnych ogrodow dzialkowych oraz bfldqcych
wynikiem prowadzenia dzialalnosci handlowej, produkcyjnej bqdi uslugowej.

§4
1. Wlasciciele nieruchomosci, na ktorych zamieszkuj,! mieszkancy oraz wlasciciele
nieruchomosci letniskowych lub innych nieruchomosci wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe mog,! dostarczae do Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadow Komunalnych (PSZOK) odpady komunalne,

0

ktorych mowa w § 3 ust. 2,

wytworzone w gospodarstwach domowych . Odpady te mozna dostarczae do
PSZOK przez caly rok,

w dniach

i godzinach funkcjonowania

PSZOK,

z zastrzezeniem ust. 2.
2. Odpady komunalne,

0

ktorych mowa w ust. 1 przyjmowane s,! w PSZOK

wyl,!cznie jako odpady zebrane w sposob selektywny.
§5

Okresla si(l nast(lpuj,!ce wymagania w zakresie uprz'!tania biota, sniegu, lodu
i innych zanieczyszczen z cZ(lsci nieruchomosci sluz'!cych do uzytku publicznego:
1) wlasciciele nieruchomosci maj,! obowi,!zek uprz'!tni(lcia biota, sniegu i innych
zanieczyszczen z chodnikow polozonych wzdluz nieruchomosci, przy czym za taki
chodnik uznaje si(l wydzielon,! cZ(lse drogi publicznej sluz'!cej do ruchu pieszego,
polozon'! bezposrednio przy granicy nieruchomosci, z wyl,!czeniem chodnikow, na
ktorych dopuszczony jest platny postoj lub parkowanie pojazdow samochodowych,
2) obowi,!zek oczyszczania ze sniegu i lodu winien bye realizowany przez
odgarniecie w miejsce niepowoduj,!ce zaklocen w ruchu pieszych i poj azdow.
Piasek uzyty do tego celu nalezy uprz,!tn,!e z chodnika po ustaniu przyczyn j ego
zastosowania.

§6
1. Mycie pojazdow samochodowych poza myjniami moze odbywae si(l wyl,!cznie
pod warunkiem:
1) niezanieczyszczania srodowiska i odprowadzania powstaj'!cych sciekow do
zbiornika bezodplywowego, w szczegolnosci scieki te nie mog,! bye odprowadzone
bezposrednio do zbiornikow wodnych lub do ziemi, .
2) dokonywania tych czynnosci na wydzielonych, utwardzonych cZ(lsciach
nieruchomosci oraz przy uzyciu srodkow myj'!cych ulegaj,!cych biodegradacji,

3) na terenach sluzqcych do uzytku publicznego tylko w miejscach do tego
przeznaczonych.
2. Naprawa pojazdow samochodowych poza warsztatami naprawczymi moze
odbywae siE) wylqcznie pod warunkiem :
1)

niezanieczyszczania

srodowiska

i

zbierania

powstajqcych

odpadow

w poj emnikach do tego przeznaczonych, umozliwiajqcych ich zagospodarowanie
zgodnie z przepisami ustawy

0

odpadach,

2) dokonywania w pojazdach samochodowych tylko drobnych napraw (np.
wymiany kol, swiec zaplonowych, zarowek, uzupelnianie plynow itp .),
3) niestwarzania uciqzliwosci dla wlascicieli sqsiednich nieruchomosci,
4) zgody wlasciciela nieruchomosci.

Rozdzia13
Rodzaje i minimalna pojemnosc pojemnikow lub workow, przeznaczonych
do zbierania odpadow komunalnych na terenie nieruchomosci, w tym na
terenach przeznaczonych do uZytku publicznego oraz na drogach
publicznych, warunkow rozmieszczania tych pojemnikow i workow oraz
utrzymania pojemnikow w odpowiednim stanie sanitamym, porzqdkowym
i technicznym
§ 7

Odpady komunalne powinny bye

zbierane w pojemnikach lub

workach

spelniajqcych wymagania obowiqzujqcych norm.

§8

Przyjmuje siE), ze srednia ilose odpadow komunalnych wytworzonych przez
jednego mieszkanca gminy wynosi 60 litrow na miesiqc.
§9

1. Us tala siE) nastE)pujqce rodzaje pojemnikow przeznaczonych do zbierania

odpadow komunalnych na terenie gminy:
1) pojemniki na odpady

0

pojemnosci 120 litrow (L);

2) pojemniki na odpady

0

pojemnosci 240 L;

3) pojemniki na odpady 0 pojemnosci 1100 L;
4) pojemniki na odpady
5) pojemniki

0

0

pojemnosci ad 1500 do 2500 L;

pojemnosci ad 6500 do 7300 L;

6) kosze uliczne a pojemnosci ad 30 do 120 L;
7) worki z tworzywa sztucznego a pojemnosci od 30 do 240 L;
8) worki z tworzywa sztucznego z wyroznieniem poszczegolnych frakcji:
a) worek koloru niebieskiego oznaczony napisem "Papier" - odpady z papieru,
w tym z tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe
z tektury;
b) worek koloru zielonego oznaczony napisem "Szklo" - odpady ze szkla, w tym
odpady opakowaniowe ze szkla;
c) worek koloru zoltego oznaczonym napisem "Metale i tworzywa sztuczne" odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw
sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz opakowania
wielomaterialowe;
d) worek koloru brqzowego oznaczony napisem "Bio" - odpady ulegajqce
biodegradacji.
2. Dopuszcza siEl, aby odpady ulegajqce biodegradacji oraz odpady zielone,
a ktorych mowa w § 3 ust. 2 pkt 6, zbierae i kompostowac w przydomowych
kompostownikach w przypadku nieruchomosci zabudowanych jednorodzinnych.
3. Okresla siEl, ze przydomowym kompostownikiem maze bye pojemnik lub
wydzielone miejsce na nieruchomosci gdzie skladowane Sq bioodpady.
4. Do zbierania wiElkszej ilosci odpadow komunalnych wlasciciele nieruchomosci
mogq stosowae pojemniki okreslone w us t. 1.
§ 10

1. Minimalnq pojemnosc pojemnika przeznaczonego do zbierania zmieszanych

odpadow komunalnych bEldqcego w wyposazeniu nieruchomosci zamieszkalych
i niezamieszkalych ustala siEl na 120 litrow.
2. Minimalnq pojemnosc pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadow
komunalnych bEldqcego w wyposazeniu domkow letniskowych lub innych
nieruchomosci wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe us tala siEl
na 120 litrow.

3. Worki do selektywnej zbiorki powinny bye oznaczone kolorami przypisanymi do
poszczegolnych frakcji oraz opisowo, ulatwiajqc identyfikacjl1 rodzaju odpadu oraz
kontroll1 zawartosci. Worki powinny bye wykonane z foli

0

grubosci zapewniajqcej

odpornose na rozerwanie z uwzgll1dnieniem charakteru segregowanych odpadow.

§11
Us tala sil1 minimalnq pojemnose pojemnika przeznaczonego do zbierania na
terenie nieruchomosci zmieszanych odpadow komunalnych dla wlascicieli
nieruchomosci, na ktorych zamieszkujq mieszkancy w budynkach jednorodzinnych
i zabudowie zagrodowej - w zaleznosci od ilosci osob zamieszkujqcych w kazdym
gospodarstwie domowym, jezeli z takiego pojemnika korzysta:
1) do 2 osob - 0 pojemnosci 120 L;

2) 3 osoby i wil1cej -

0

pojemnosci 240 L.

§12
Pojemniki muszq bye ustawione na podlozu utwardzonym i posiadae bezposredni
dostE)p

dla samochodu. Wystawione

pojemniki nie mogq bye przyczynq

nadmiernych utrudnien i niedogodnosci dla sqsiadow, uzytkownikow ulic i ciqgow
pieszych i podmiotu odbierajqcego odpady komunalne.

§13
1. Pojemniki i worki na odpady komunalne sluzq wylqcznie do gromadzenia
dane go rodzaju odpadu. Niedozwolone jest wrzucanie sniegu, lodu, gorqcego
popiolu i zuzlu, gruzu budowlanego, szlamow, subs tancji toksycznych, zrqcych
i wybuchowych oraz odpadow przemyslowych, medycznych oraz bioodpadow do
pojemnikow na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
§ 14

1. Pojemniki,

0

ktorych mowa w rozdziale 3, powinny bye utrzymywane

w odpowiednim stanie sanitarnym, w szczegolnosci poprzez ich dezynfekcje
i dezynsekcje co najmniej dwa razy do roku.

2. Pojemniki,

0

kt6rych mowa w rozdziale 3, powmny bye utrzymywane

w odpowiednim stanie teehnieznym, w szezeg6lnosci poprzez stalq naprawE) ieh
szezelnosei.
3. Miejsea gromadzenia odpad6w komunalnyeh nalezy utrzymae w stanie
ezystosei poprzez ieh zamiatanie i uprzqtanie.
4. W razie niewystarezajqeej ilosei work6w na odpady selektywnie zebrane,
dodatkowe worki mozna otrzymae w Kaneelarii Og6lnej UrzE)du Gminy
Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-1 30 Baboszewo.
§ 15

Szezeg61y dotyezqee

swiadezenia uslug w zakresie

odbierania

odpad6w

komunalnyeh od wlascicieli nieruehomosei i zagospodarowania tyeh odpad6w
zostaly okreslone w zasadaeh szezeg6lowego sposobu i zakresu swiadezenia uslug
w zakresie odbierania odpad6w komunalnyeh od wlascieieli nieruehomosei.

Rozdzial4
Cz~stotliwosc

i sposoby pozbywania

si~

odpadow komunalnych

i nieczystosci cieklych z terenu nieruchomosci oraz z terenow
przeznaczonych do uzytku publicznego
§ 16

1. Wlaseiciele nieruehomosci obowiqzani Sq do pozbywania siE) odpad6w
komunalnyeh z terenu nieruehomosei w spos6b systematyezny, gwarantujqey
zaehowanie ezystosei i porzqdku na nieruehomosei.
2. Pozbywanie siE) odpad6w komunalnyeh przez wlaseieieli nieruehomosei odbywa
siE) poprzez ich umieszezenie w odpowiednieh pojemnikaeh lub w workaeh,
a nastE)pnie przekazanie ieh odbierajqeemu odpady zgodnie z harmonogramem
odbioru odpad6w.
3. Wlaseieiel nieruehomosei obowiqzany jest udostE)pniC pojemniki lub world
przeznaezone do zbierania odpad6w komunalnyeh, na ezas odbierania tyeh
odpad6w, w szezeg6lnosei poprzez ieh wystawienie w miejsee umozliwiajqee
swobodny do nieh dojazd.

4. Obowiqzek okreslony w pkt 3 nie do tyczy nieruchomosci oddalonych od
najblizszej drogi publicznej

0

ponad 100m. W przypadku, gdy odleglosc

nieruchomosci od drogi glownej jest
si~

wi~ksza

niz 100m odbior odpadow odbywa

sprzed posesji.

5. W1asciciel nieruchomosci jes t obowiqzany wystawiC odpady do godziny 7 ranD
w dniu odbioru zgodnie z harmonogramem odbioru odpadow.
6. Worki

b~dq

wydawane na zasadzie wymiany tj. pusty worek za odebrany worek.

7. Wlasciciele nieruchomosci mogq niektore rodzaje odpadow selektywnie
zebranych dostarczyc na wlasny koszt do Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadow Komunalnych (PSZOK) lub oddac za pomocq mobilnej zbiorki odpadow
(dotyczy to w szczegolnosci: zuzytego

sprz~tu

elektrycznego i elektronicznego,

odpadow wielkogabarytowych, zuzytych opon oraz odpadow budowlanych
i rozbiorkowych) .
8. Wlasciciele nieruchomosci niezamieszkalych, na ktorych powstajq odpady
komunalne

zobowiqzani Sq do

zawarcia

umow

na

odbieranie

odpadow

komunalnych z przedsi~biorcq wpisanym do rejestru dzialalnosci regulowanej,
ktory jest prowadzony przez Wojta Gminy Baboszewo oraz udokumentowania na
zqdanie Wojta sposobu wywiqzywania

si~

z obowiqzku wynikajqcych z ustawy

o utrzymaniu czystosci i porzqdku.
§ 17

1. Odpady komunalne zmieszane odbierane Sq od wlascicieli nieruchomosci
zamieszkalych, niezamieszkalych oraz letniskowych co najmniej jeden raz
w miesiqcu w terminach wyznaczonych harmonogramem podawanym do
publicznej wiadomosci w sposob zwyczajowo

przyj~ty .

2. Odpady komunalne zbierane w sposob selektywny odbierane Sq od wlascicieli
nieruchomosci co najmniej

raz na

miesiqc,

w terminach wyznaczonych

harmonogramem podawanym do publicznej wiadomosci w sposob zwyczajowo
przyj~ty .

3. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych (PSZOK) odbywa
si~

odbieranie odpadow posegregowanych na frakcje okreslone w rozdziale 2 § 3

ust. 2 pkt 1-15 w terminach okreslonych w regulaminie PSZOK.

4. W przypadku nie zbierania odpadow komunalnych w sposob selektywny przez
wlascicieli nieruchomosci zgodnie ze zlozonq deklaracjq zostanie naliczana oplata
jak za odpady zmieszane .
§ 18

Zarzqdzajqcy terenami przeznaczonymi do uzytku publicznego obowiqzani Sq do
oprozniania pojemnikow ulicznych - niezwlocznie po ich zapelnieniu.
§ 19

1. Wlasciciele nieruchomosci obowiqzani Sq do pozbywania si€) nieczystosci
cieklych z terenu nieruchomosci poprzez :
1) podlqczenie do sieci kanalizacji sanitarnej;

2) urzqdzenia do gromadzenia nieczystosci cieklych, w sposob systematyczny, nie
dopuszczajqc do przepelnienia, gwarantujqc zachowanie czystosci i porzqdku na
nieruchomosci.
2. Pojemnose zbiornika bezodplywowego na nieczystosci ciekle musi bye
dostosowana przez wlasciciela nieruchomosci do rzeczywistych potrzeb, a jego
eksploatacja i oproznianie musi bye prowadzone w sposob gwarantujqcy, ze nie
nastqpi przepelnienie zbiornikow i wyplyw nieczystosci cieklych poza zbiornik.
3. Oproznianie zbiornikow bezodplywowych odbywa si€) na podstawie zamowienia
wlasciciela nieruchomosci, zlozonego do podmiotu uprawnionego, z ktorym
podpisal umow€).
4. Zbiornik bezodplywowy lub przydomowa oczyszczalnia sciekow mUSZq bye
zlokalizowane w taki sposob, aby mozliwy byl bezposredni dojazd do nich pojazdu
asenizacyjnego podmiotu uprawnionego r ealizujqcego uslug€) wywozu nieczystosci
cieklych.
5. Cz€)stotliwose usuwania osadow sciekow z przydomowych oczyszczalni sciekow
wynika z instrukcji ich eksploatacji.
6. Wlasciciele nieruchomosci posiadajqcy przydomowq oczyszczalni€) sciekow
zobowiqzani Sq do przestrzegania zasad uzytkowania przydomowych oczyszczalni
sciekow.

Rozdzial5
Inne wymagania wynikajqce z Wojewodzkiego Planu gospodarki odpadami
dla wojewodztwa mazowieckiego 2024
§ 20

1. Wlasciciele nieruchomosci Sq zobowiqzani do:
a) minimalizacji ilosci wytwarzanych odpadow,
b) unikania wytwarzania odpadow niebezpiecznych dla srodowiska i zdrowia
ludzi,
c) zabezpieczenia pojemnikow lub workow do zbierania odpadow

0

minimalnej

pojemnosci okreslonej w Regulaminie.
2. Gmina utworzyla i prowadzi samodzielnie Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadow Komunalnych (PSZOK) w sposob zapewniajqcy dostt;p dla wszystkich
mieszkancow gminy, w tym moze wskazywae miejsca, w ktorych mogq bye
prowadzone

zbiorki

zuzytego

sprzt; tu

elektrycznego

i elektronicznego

pochodzqcego z gospodarstw domowych .
3. Gmina, w razie potrzeby, organizuje mobilnq selektywnq zbiorkf) nir.ktorych
rodzajow problemowych odpadow komunalnych, zwlaszcza wielkogabarytowych,
zuzytego sprzt;tu elektrycznego i elektronicznego oraz

op~n.

§ 21

Podmioty prowadzqce dzialalnose w zakresie odbierania odpadow komunalnych
obowiqzane Sq :
1)

rejestrowae

mast;

poszczegolnych

rodzajow

odpadow

komunalnych

odbieranych od poszczegolnych wlascicieli nieruchomosci zbierajqcych te odpady,
2) przekazywae odbierane odpady, zgodnie z umOWq, do instalacji spelniajqcych
wymogi najlepszych dostt;pnych technik.
§ 22

1. Odpady zebrane z terenu Gminy Baboszewo majq bye przekazywane przez

przedsit;biorct; odbierajqcego odpady komunalne do instalacji komunalnej.
2. Instalacja do przetwarzania odpadow komunalnych, do ktorej Sq przekazywane
zebrane z terenu gminy odpady komunalne jest wskazana w umowie na odbior

i zagospodarowanie odpadow komunalnych od wlascicieli nieruchomosci, zawartej
pomi~dzy

wybranym w drodze przetargu, przedsiE;biorcq i gminq.

Rozdzial6
Obowiij.zki osob utrzymujij.cych
ochron~

zwierz~ta

domowe, majij.cych na celu

przed zagrozeniem lub uciij.zliwosciij. dla ludzi oraz przed

zanieczyszczeniem terenow przeznaczonych do wspolnego uzytku
§ 23

1. ZwierzE;ta domowe winny bye utrzymywane na ogrodzonych nieruchomosciach,
skutecznie zabezpieczonych przed wydostaniem siE; zwierzE;cia na zewnqtrz .
2. Zabronione jest pozostawianie psa bez dozoru, jezeli nie jest on nalezycie
uwiqzany lub nie znajduje siE; w pomieszczeniu zamkniE;tym albo na terenie
ogrodzonym w sposob uniemozliwiajqcy wydostanie siE; psa na zewnqtrz.
3. Na terenach przeznaczonych do uzytku publicznego nalezy prowadzie psa na
smyczy lub w kagailcu, a psy z tzw. Jisty psow zaliczanych do agresywnych" na
smyczy i w kagailcu. Pies winien bye prowadzony w sposob umozliwiajqcy
kontrolE; nad nim.
4. Zwolnienie psa ze smyczy mozliwe jest w miejscach malo UCzE;szczanych, przy
spelnieniu jednoczesnie nastE;pujqcych wymogow:
1) posiadacz psa sprawuje bezposredniq, pelnq kontrolE; nad zachowaniem

zwierzE;cia;
2) pies jest w kagailcu z wyjqtkiem tych psow, ktorym niemozliwe jest zalozenie
kagailca ze wzglE;du na budoWE; ciala lub niewskazane ze

wzgl~du

na

ras~,

uwarunkowania behawioralne, wiek, stan zdrowia.
5. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest mozliwe po odpowiednim
oznakowaniu psa, umozliwiajqcym identyfikacjE; wlasciciela bqdi opiekuna.
6.

Obowiqzkiem

osob

utrzymujqcych

zwierzE;ta

domowe

jest

usuwanie

zanieczyszczen pozostawionych przez psy i inne zwierzE;ta w obiektach i na innych
terenach przeznaczonych

do

uzytku

publicznego,

a w szczegolnosci na

chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych i skwerach.
7. Obowiqzkiem osob utrzymujqcych zwierzE;ta domowe jest staly i skuteczny
dozor nad zwierzE;tami.

8. Osoby utrzymuj'lce psy, koty i inne

zwierz~ta

domowe S'l zobowi'lzane do

zachowania srodk6w ostroznosci zapewniaj'lcych ochronf) przed zagrozeniem
i uci'lzliwosciq dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem teren6w przeznaczonych
do wsp61nego uzytku i ponosz'l peln'l odpowiedzialnosc za bezpieczenstwo
zwierz'l t. kt6re posiadaj'l.
9. Obowi'lzek usuni~cia padlych zwierz'lt spoczywa na wlascicielach zwierz'l t.
10. Zasady postf)powania ze zwierzf)tami bezdomnymi na terenie Gminy
Baboszewo reguluje odrf)bna uchwala Rady Gminy Baboszewo w sprawie
przyj~cia

programu opieki nad zwierzf)tami bezdomnymi oraz zapobiegania

bezdomnosci zwierz'lt na terenie Gminy Baboszewo.

Rozdzia17
Wymagania utrzymywania zwierzqt gospodarskich na terenach
wylqczonych z produkcji rolniczej, w tym taki:e zakazu ich utrzymywania
na okreslonych obszarach lub w poszczegolnych nieruchomosciach
§ 24

1. Na terenach wyl'lczonych z produkcji rolniczej zwierzf)ta gospodarskie mog'l

bye utrzymywane pod warunkiem przestrzegania zasad okreslonych w niniejszej
uchwale .
2. Prowadz'lcy hodowl~ zwierz'lt gospodarskich jest zobowi'lzany:
1) zapewnic gromadzenie i usuwanie powstajqcych w zwi'lzku z hodowlq odpad6w
i nieczystosci w spos6b zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszej uchwaly,
2) nie dopuszczae do zanieczyszczenia terenu nieruchomosci,
3) nie dopuszczac do wykraczania poza nieruchomose, na kt6rej prowadzona jest
hodowla
3.

uciqzliwosci

Zakazuje

sif)

bf)d'lcych

utrzymywania

skutkiem

zwierzqt

tej

gospodarskich

hodowli.
na

terenach

przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod
tereny

mieszkaniowe

wielolokalowymi.

oraz

w

obrf)bie

istniejqcej

zabudowy

budynkami

Rozdzial8
Obszary podlegajqce obowiqzkowej deratyzacji i terminy jej
przeprowadzania
§ 25

1. Deratyzacji podlegajq obszary zabudowane:
1) obiektami uzytecznosci publicznej;
2) obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetworstwa bqdi
przechowywania lub skladowania produktow rolno-spozywczych;
3) budynkami wielolokalowymi podpiwniczonymi;
4) lokalami gastronomicznymi, obiektami, w ktorych prowadzone jest zbiorowe
zywienie;
5) obiektami handlowymi branzy spozywczej;
6) wolnostojqcymi komorkami i pomieszczeniami gospodarczymi przynaleznymi do
zabudowy wielolokalowej;
7) gospodarstwami rolnymi i hodowlanymi;
8) domami j ednorodzinnymi i wielorodzinnymi.
2. Zabieg deratyzacji jest przeprowadzany przez specjalistyczne jednostki
posiadajqce odpowiednie srodki do j ej wykonania.
3. Ustala siEl nastElPujqce terminy deratyzacji:
1) w okresie wiosennym od 1 do 30 marc a,

2) w okresiejesiennym od 1 do 31 pai dziernika,
3) w przypadku wystqpienia gryzoni deratyzacje przeprowadza siEl cZElsciej .

Uzasadnienie do Uchwaly nr XXIII.lS3.2020
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 30 listopada 2020 r.
Obowietzek utrzymania czystosci i porzetdku na terenie gminy nalezy do
zadan wlasnych gminy i wynika z ustawy z dnia 8 marca 1990 r .

0

samorzetdzie

gminnym (t.j. Oz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz z ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r.
o utrzymaniu czystosci i porzetdku w gminach (t.j . Oz. U. z 2020 r., poz. 1439) .
Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy

0

utrzymaniu czystosci i porzetdku w gminach

szczegolowe zasady utrzymania czystosci i porzetdku na terenie gminy muszet bye
zawarte w regulaminie zgodnie z katalogiem zadan okreslonych w ww. ustf)pie,
a ktore dotyczet:
1) wymagan w zakresie:
a) selektywnego zbierania i odbierania odpadow komunalnych obejmujetcego co
najmniej : papier, metale, tworzywa sztuczne, szklo, odpady opakowaniowe
wielomaterialowe oraz bioodpady,
b) selektywnego zbierania odpadow komunalnych prowadzonego przez punkty
selektywnego zbierania odpadow komunalnych w sposob umozliwiajetcy latwy
dostf)p dla wszystkich mieszkancow gminy, ktore zapewniajet przyjmowanie co
najmniej

odpadow

niebezpiecznych,

komunalnych:

przeterminowanych

wymienionych
lekow

w

lit.

a,

odpadow

chemikaliow,

odpadow

niekwalifikujetcych sif) do odpadow medycznych powstalych w gospodarstwie
domowym w wyniku przyjmowania produktow leczniczych w formie iniekcji
i prowadzenia monitoringu poziomu substancj i we krwi, w szczegolnosci igiel
i strzykawek, zuzytych baterii i akumulatorow, zuzytego sprzf) tu elektrycznego
i elektronicznego, mebli i innych odpadow wielkogabarytowych, zuzytych

op~n,

odpadow budowlanych i rozbiorkowych oraz odpadow tekstyliow i odziezy,
c) uprzqtania bIota, sniegu, lodu i innych zanieczyszczen z cZf)sci nieruchomosci
sluzqcych do uzytku publicznego,
d) mycia i naprawy pojazdow samochodowych poza myjniami i warsztatami
naprawczyml;
2) rodzaju i minimalnej pojemnosci pojemnikow lub workow, przeznaczonych do
zbierania odpadow komunalnych na tereni e nieruchomosci, w tym na terenach

przeznaczonych do uzytku publicznego oraz na drogach publicznych, warunkow
rozmieszczania tych pojemnikow i workow oraz utrzymania pojemnikow w
odpowiednim

stanie

sanitarnym,

porzqdkowym

technicznym,

przy

uwzgl~dnieniu:

a) sredniej ilosci odpadow komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach
domowych bqdi w innych i rodlach,
b) liczby osob korzystajqcych z tych pojemnikow lub workow;
2a) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porzqdkowym miejsc
gromadzenia odpadow;
3)

cz~stotliwosci

i sposobu pozbywania

si~

odpadow komunalnych i nieczystosci

cieklych z terenu nieruchomosci oraz z terenow przeznaczonych do uzytku
publicznego;
4) (uchylony);
5) innych wymagan wynikajqcych z wojewodzkiego planu gospodarki odpadami;
6) obowiqzkow osob utrzymujqcych

zwierz~ta

domowe, majqcych na celu

ochron~

przed zagrozeniem lub uciqzliwosci q dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem
terenow przeznaczonych do wspolnego uzytku;
7) wymagan utrzymywania zwierzqt gospodarskich na terenach wylqczonych
z produkcji rolniczej, w tym takze zakazu ich utrzymywania na okreslonych
obszarach lub w poszczegolnych nieruchomosciach;
8) wyznaczania obszarow podlegajqcych obowiqzkowej deratyzacji i terminow jej
przeprowadzania.
Regulamin jest aktem ogolnym, ktory reguluje obowiqzki dotyczqce
podmiotow znajdujqcych

si~

na terenie gminy, tj . wlascicieli nieruchomosci,

mieszkancow, podmiotow swiadczqcych uslugi, firm, zarzqdzajqcych drogami,
osob

utrzymuj qcych

zwierz~ta

domowe,

a

takze

gminy

i

jednostek

organizacyjnych.
Regulamin pozostaje w relacji z Planem gospodarki odpadami dla
wojewodztwa mazowieckiego 2024 uchwalonym uchwalq Nr 3/19 Sejmiku
Wojewodztwa Mazowieckiego z dnia 22 stycznia 2019 r.
Projekt Regulaminu utrzymania czystosci i porzqdku na terenie Gminy
Baboszewo, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy

0

utrzymaniu czystosci i porzqdku

w gminach, uzyskal pozytywnq

opini~

Panstwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego w Plonsku.
Regulamin utrzymania czystosci i porzqdku na terenie Gminy Baboszewo
jest aktem prawa miejscowego i podlega ogloszeniu w Dzienniku
Wojewodztwa Mazowieckiego.

Urz~dowym

