
Uchwala Nr VIII.46.2019 
Rady Gminy Baboszewo 
z dnia 31 maja 2019 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 4 ustawy 
z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach (tj. Dz. U. 
z 2018 r., poz. 1454 ze zm.), po zasi~gni~ciu opinii Panstwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitamego w Plonsku, Rada Gminy Baboszewo uchwala co nast~puje: 

§ 1 

Wprowadza si~ Regulamin utrzymania czystosci i porzqdku na terenie Gminy Baboszewo 
stanowiqcy Zalqcznik do niniejszej uchwaly. 

§ 2 

Z chwilq wejscia w zycie niniejszej uchwaly traci moc Uchwala Nr XI/79/2015 Rady 
Gminy Baboszewo z dnia 30 lis top ada 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 
utrzymania czystosci i porzqdku publicznego na terenie Gminy Baboszewo zmieniona 
Uchwalq Nr XXXIV/227/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 paidziemika 2017 r. 
w sprawie zmiany Uchwaly Nr XI/79/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 listopada 
2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystosci i porzqdku na terenie 
Gminy Baboszewo. 

§ 3 

Wykonanie uchwaly powierza si~ W6jtowi Gminy Baboszewo. 

§4 

Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urz~dowym Wojew6dztwa Mazowieckiego 
i wchodzi w zycie z dniem 1lipca 2019 roku. 



Uzasadnienie do Uchwaly Nr VIII.46.2019 
Rady Gminy Baboszewo 
z dnia 31 maja 2019 r. 

Obowiqzek utrzymania czystosci i porzqdku na terenie gminy nalezy do zadan 
wlasnych gminy i wynika z ustawy z dnia 8 marc a 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz z ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu 
czystosci i porzqdku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.). 

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy 0 utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach 
szczegolowe zasady utrzymania czystosci i porzqdku na terenie gminy mUSZq bye 
zawarte w regulaminie zgodnie z katalogiem zagadnien okreslonych w ust. 2 pkt 1 - 8 
dotyczqcych: 

1) wymagan w zakresie utrzymania czystosci i porzqdku na terenie nieruchomosci 
obejmujqcych: 

a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez 
punkty selektywnego zbierania odpadow komunalnych lub zapewnienie 
przyjmowania winny sposob co najmniej takich odpadow komunalnychjak: 
przeterminowane leki i chemikalia, zuzyte baterie i akumulatory, zuzyty 
sprzEit elektryczny i elektroniczny; meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
zuzyte opony; odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiorkowe 
stanowiqce odpady komunalne, a takze odpadow komunalnych okreslonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 4a w/w ustawy; 

b) uprzqtanie biota, sniegu, lodu i innych zanieczyszczen z cZEIsci 
nieruchomosci sluzqcych do uzytku publicznego, 

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

2) rodzaju i minimalnej pojemnosci pojemnik6w przeznaczonych do zbierania 
odpadow komunalnych na terenie nieruchomosci oraz na drogach publicznych, 
warunkow rozmieszczania tych pojemnikow i ich utrzymania w odpowiednim 
stanie sanitarnym, porzqdkowym i technicznym, przy uwzglEidnieniu: 

a) sredniej ilosci odpadow komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach 
domowych bqdz w innych zrodlach, 

b) liczby osob korzystajqcych z tych pojemnikow; 
3) cZEIstotliwosci i sposobu pozbywania siEi odpadow komunalnych i nieczystosci 

cieklych z terenu nieruchomosci oraz z terenow przeznaczonych do uzytku 
publicznego; 

4) innych wymagan wynikajqcych z wojewodzkiego planu gospodarki odpadami; 
5) obowiqzkow osob utrzymujqcych zwierzEita domowe, majqcych na celu ochronEi 

przed zagrozeniem lub uciqzliwosciq dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem 
terenow przeznaczonych do wspolnego uzytku; 

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

7) wyznaczania obszarow podlegajqcych obowiqzkowej deratyzacji i terminow jej 
przeprowadzania. 
Regulamin jest aktem ogolnym, ktory reguluje obowiqzki dotyczqce podmiotow 

znajdujqcych siEi na terenie gminy tj. wlascicieli nieruchomosci, mieszkancow, 
podmiotow swiadczqcych uslugi, firm, zarzqdzajqcych drogami, os6b utrzymujqcych 
zwierzEita domowe, a takze gminy i jednostek organizacyjnych. 

Regulamin pozostaje w relacji z Planem gospodarki odpadami dla wOjew6dztwa 
mazowieckiego 2024 uchwalonym uchwalq Nr 3/19 Sejmiku Wojewodztwa 
Mazowieckiego z dnia 22 stycznia 2019 r. Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy 0 utrzymaniu 



czystosci i porzqdku w gminach rada gminy jest obowiqzana dostosowac regulamin do 
wojew6dzkiego planu gospodarki odpadami w terminie 6 miesiElcy od dnia uchwalenia 
tego planu. 

Projekt Regulaminu utrzymania czystosci i porzqdku na terenie Gminy Baboszewo, 
zgodnie z zaleceniami ustawy ° utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach, uzyskal 
pozytywnq opiniEl Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Plonsku. 

Regulamin utrzymania czystosci i porzqdku na terenie Gminy Baboszewo jest 
aktem prawa miejscowego i podlega og!oszeniu w Dzienniku UrzEldowym Wojew6dztwa 
Mazowieckiego oraz powinien zostac podany do publicznej wiadomosci. 
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Zalqcznik do Uchwaly Nr VIII.46.2019 
Rady Gminy Baboszewo 

z dnia 31 maja 2019 roku 

REGULAMIN 
UTRZYMANIA CZYSTOSCI I PORZ~DKU 

NA TERENIE GMINY BABOSZEWO 

ROZDZIAI. I 

Postanowienia ogolne 

§ 1 

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

obejmujqcych: 
a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty 

selektywnego zbierania odpadow komunalnych lub zapewnienie przyjmowania 
winny sposob co najmniej takich odpadow komunalnych jak: przeterminowane 
leki i chemikalia, zuzyte baterie i akumulatory, zuzyty sprz~t elektryczny 
i elektroniczny; meble i inne odpady wielkogabarytowe, zuzyte opony; odpady 
zielone oraz odpady budowlane i rozbiorkowe stanowiqce odpady komunalne, 
a takze odpadow komunalnych okreslonych w przepisach wydanych na podstawie 
art. 4a ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porzqdku 
w gminach, 

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

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

2) rodzaju i minimalnej pojemnosci urzqdzen przeznaczonych do zbierania odpadow 
komunalnych na terenie nieruchomosci oraz na drogach publicznych, warunkow 
rozmieszczania tych urzqdzen i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porzqdkowym i technicznym, przy uwzgl~dnieniu: 
a) sredniej ilosci odpadow komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach 

domowych bqdi w innych irodlach, 
b) liczby osob korzystajqcych z tych urzqdzen; 

3) cz~stotliwosci i sposobu pozbywania si~ odpadow komunalnych i nieczystosci cieklych 
z terenu nieruchomosci oraz z terenow przeznaczonych do uzytku publicznego; 

4) innych wymagan wynikajqcych z Planu gospodarki odpadami dla wojewodztwa 
mazowieckiego 2024; 

5) obowiqzkow osob utrzymujqcych zwierz~ta domowe, majqcych na celu ochron~ przed 
zagrozeniem lub uCiqzliwosciq dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenow 
przeznaczonych do wspolnego uzytku; 

6) wymagan utrzymywania zwierzqt gospodarskich na terenach wylqczonych z produkcji 
rolniczej, w tym takie zakazu ich utrzymywania na okreslonych obszarach lub 
w poszczegolnych nieruchomosciach; 

7) wyznaczania obszarow podlegajqcych obowiqzkowej deratyzacji i terminow jej 
przeprowadzania. 



ROZDZIAl. II 

Wymagania w zakresie utrzymania czystosci i porzqdku na terenie 
nieruchomosci 

§ 2 

1. Odpady na terenie Gminy Baboszewo zbierane Sq przez wlascicieli nieruchomosci 
w gospodars twach domowych, Punkcie Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych 
(PSZOK) oraz Mobilnym Punkcie Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych 
(MPSZOK). 

2. Wlascicielami nieruchomosci w rozumieniu niniejszego Regulaminu Sq takze 
wspolwlasciciele, uzytkownicy wieczysci oraz jednostki organizacyjne i osoby 
posiadajqce nieruchomosci w zarzqdzie lub uzytkowaniu, a takze inne podmioty 
wladajqce nieruchomosciq. 

3. Wlasciciele nieruchomosci zamieszkalych, niezamieszkalych i letniskowych 
obowiqzani Sq do zbierania odpadow w sposob okreslony w deklaracji 0 wysokosci 
oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

1) odpady zebrane w sposob zmieszany odbierane z terenu nieruchomosci -
wszystkie frakcje lqcznie gromadzone w pojemnikach okreslonych w roz. 3 § 5; 

2) odpady zebrane w sposob selektywny odbierane z terenu nieruchomosci 
w nastfipujqcych frakcjach: 
- worek koloru niebieskiego oznaczony napisem "Papier" - odpady z papieru, 
w tym z tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe 
z tektury; 
- worek koloru zielonego oznaczony napisem "Szklo" - odpady ze szkla, w tym 
odpady opakowaniowe ze szkla; 
- 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; 
- worek koloru brqzowego oznaczony napisem "Bio" lub przydomowy 
kompostownik - odpady ulegajqce biodegradacji (zabudowa jednorodzinna); 
- szczelne pojemniki okreslone w roz. 3 § 5 odpady biodegradowalne 
w przypadku zabudowy wielolokalowej zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra 
Srodowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegolowego sposobu 
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadow. 

4. Odpady, 0 ktorych mowa w ust. 3 oraz 9, wlasciciele nieruchomosci obowiqzani Sq 
zbierae i gromadzie w terminie niezwlocznym od chwili ich powstania. 

5. Opakowania po zywnosci i inne przeznaczone do selektywnego zbierania, powinny 
bye pozbawione zawartosci. 

6. Odpady z papieru nalezy zbierae w taki sposob, aby nie byly zamoczone lub 
zanieczyszczone, w szczegolnosci resztkami zywnosci, tluszczami, olejami czy 
farbami. 

7. Odpady opakowaniowe papieru, metali, tworzyw sztucznych i opakowania 
wielomaterialowe nalezy w miarf) moZliwosci zgniese przed ich wlozeniem do 
pojemnika lub worka. 

8. Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych (PSZOK) przyjmuje nieodplatnie 
odpady komunalne wytworzone i dostarczone przez mieszkancow Gminy Baboszewo, 
ktorzy zlozyli deklaracje i uiszczajq oplatfi za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na terenie Gminy Baboszewo. 

9. W PSZOK oraz MPSZOK zbierane Sq wylqcznie wskazane ponizej rodzaje odpadow: 



1) przeterminowane leki i chemikalia, 
2) zuzyte baterie i akumulatory; 
3) zuzyty sprz~t elektryczny i elektroniczny; 
4) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
5) odpady budowlane i rozbiorkowe, 
6) zuzyte opony; 
7) przepracowane oleje, 
8) odpady zielone, 
9) papier; 
10) szldo, 
11 )opakowania wielomaterialowe, 
12)tworzywa sztuczne, 
13)odpady ulegajqce biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegajqce 

biodegradacji, 
14)metale, 
15 )swietlowki. 

10. Szczegolowe zasady przyjmowania odpadow w PSZOK oraz MPSZOK okreslone Sq 
w Regulaminie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych. 

11. Zabrania si~: 
1) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadow 

komunalnych, odpadow pochodzqcych z dzialalnosci gospodarczej; 
2) umieszczania w pojemnikach i workach przeznaczonych do selektywnej 

zbiorki, odpadow innych nize te, na jakie przeznaczony jest pojemnik lub 
worek; 

3) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania zmieszanych 
odpadow komunalnych: 
- sniegu, 
- gorqcego popiolu i zuzlu, 
- odpadow, 0 ktorych mowa w § 2 ust. 9; 

4) magazynowania na terenie nieruchomosci odpadow poza miejscami do tego 
wyznaczonymi. 

§3 

1. Bloto, snieg i lad z cz~sci nieruchomosci sluzqcych do uzytku publicznego oraz 
z chodnikow polozonych bezposrednio przy granicy nieruchomosci, z wylqczeniem 
chodnikow, na ktorych dopuszczono platny postoj lub parkowanie pojazdow 
samochodowych, wlasciciel nieruchomosci lub zarzqdca nieruchomosci 
zobowiqzany jest uprzqtnqe niezwlocznie po ich wystqpieniu, natomiast inne 
zanieczyszczenia w miar~ potrzeb. 

2. Bloto, snieg i lad nalezy gromadzie w pryzmach w miejscach niepowodujqcych 
zaldocen w ruchu pieszych i pojazdow. 

§4 

1. Mycie pojazdow samochodowych poza myjniami moze odbywae si~ wylqcznie pod 
warunkiem: 

1) niezanieczyszczania srodowiska i odprowadzania powstajqcych sciekow do 
kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodplywowego, w szczegolnosci scieki te 
nie mogq bye odprowadzone bezposrednio do zbiornikow wodnych lub do 
ziemi; 



2) dokonywania tych czynnosci na wydzielonych, utwardzonych cz~sciach 
nieruchomosci oraz przy uzyciu srodkaw myjqcych ulegajqcych biodegradacji; 

3) na terenach sluzqcych do uzytku publicznego tylko w miejscach do tego 
przeznaczonych. 

2. Naprawa pojazdaw samochodowych poza warsztatami naprawczymi moze odbywac 
si~ wylqcznie pod warunkiem: 

1) niezanieczyszczania srodowiska zbierania powstajqcych odpadaw 
w pojemnikach do tego przeznaczonych, umozliwiajqcych ich 
zagospodarowanie zgodnie z przepisami ustawy 0 odpadach, 

2) dokonywania w pojazdach samochodowych tylko drobnych napraw (np. 
wymiana ka1, swiec zaplonowych, zarawek, uzupelnianie plynaw itp.), 

3) niestwarzania uCiqzliwosci dla wlascicieli sqsiednich nieruchomosci. 

ROZDZIAI:. 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 si~ nast~pujqce rodzaje pojemnikaw zamkni~tych przeznaczonych do zbierania 
odpadaw komunalnych na terenie nieruchomosci oraz na drogach publicznych: 

1) pojemniki na odpady 0 pojemnosci 120 litraw (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 wyraznieniem poszczegalnych 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 zaltego 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" lub przydomowy 
kompostownik - odpady ulegajqce biodegradacji. 

§6 

1. Minimalnq pojemnosc pojemnika przeznaczonego do zbierania zmieszanych odpadaw 
komunalnych b~dqcego w wyposazeniu nieruchomosci zamieszkalych 
i niezamieszkalych ustala si~ na 120 litraw. 

2. Minimalnq pojemnosc pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadaw 
komunalnych b~dqcego w wyposazeniu domkaw letniskowych lub innych 



nieruchomosci wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ustala siE; na 
120 litr6w. 

3. Worki do selektywnej zbi6rki powinny bye oznaczone kolorami przypisanymi do 
poszczeg6lnych frakcji oraz opisowo zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra 
Srodowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczeg6lowego sposobu 
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpad6w (Dz. U. z 2017 r., poz. 19)., 
ulatwiajqc identyfikacjE; rodzaju odpadu oraz kontrolE; zawartosci. Worki powinny bye 
wykonane z foli 0 grubosci zapewniajqcej odpornose na rozerwanie z uwzglE;dnieniem 
charakteru segregowanych odpad6w. 

§ 7 

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

2. POjemniki, 0 kt6rych mowa w rozdziale III, powinny bye utrzymywane 
w odpowiednim stanie technicznym, w szczeg6lnosci poprzez stalq naprawE; ich 
szczelnosci. 

3. W razie niewystarczajqcej ilosci work6w na odpady selektywnie zebrane, dodatkowe 
worki mozna otrzymae w Kancelarii Og61nej UrzE;du Gminy Baboszewo, 
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo. 

ROZDZIAL IV 

Cz~stotliwose i sposoby pozbywania si~ odpadow komunalnych 
i nieczystosci cieklych z terenu nieruchomosci oraz terenow przeznaczonych 

do uZytku publicznego 

§8 

1. Wlasciciele nieruchomosci obowiqzani Sq do pozbywania siE; odpad6w komunalnych 
z terenu nieruchomosci w spos6b systematyczny, gwarantujqcy zachowanie czystosci 
i porzqdku na nieruchomosci. 

2. Pozbywanie siE; odpad6w komunalnych przez wlascicieli nieruchomosci odbywa siE; 
poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach lub w workach, a nastE;pnie 
przekazanie ich odbierajqcemu odpady zgodnie z harmonogramem odbioru odpad6w. 

3. Wlasciciel nieruchomosci obowiqzany jest udostE;pnie pojemniki lub worki 
przeznaczone do zbierania odpad6w komunalnych, na czas odbierania tych odpad6w, 
w szczeg6lnosci poprzez ich wystawienie w miejsce umozliwiajqce swobodny do nich 
dojazd. 

4. Obowiqzek okreslony w pkt. 3 nie dotyczy nieruchomosci oddalonych od najblizszej 
drogi publicznej 0 ponad 100 m. W przypadku, gdy odleglose nieruchomosci od drogi 
gl6wnej jest wiE;ksza niz 100 m odbi6r odpad6w odbywa siE; sprzed posesji. 

5. Zaleca siE;, aby odpady ulegajqce biodegradacji, 0 kt6rych mowa w roz. 2 § 2 ust. 3, 
pkt 2 zbierae i kompostowae w przydomowych kompostowniach. 

6. Wlasciciel nieruchomoscijest obowiqzany wystawie odpady do godziny 7 ranD w dniu 
odbioru zgodnie z harmonogramem odbioru odpad6w. 



§ 9 

1, Minimalna objt;tose odpadow komunalnych zebranych przypadajqcych najednq osobt; 
nie moze bye mniejsza niz 120 litrow na kwartal. 

2, Gmina zapewnia bezposredni odbior odpadow zmieszanych oraz selektywnych 
z terenu nieruchomosci w kazdej i1osci. 

3, Odpady zbierane w sposob zmieszany odbierane Sq bezposrednio z terenu 
nieruchomosci w pojemnikach 0 pojemnosci nie mniejszej niz 120 L lub w workach 
z tworzywa sztucznego, 

4, Odpady zbierane w sposob selektywny odbierane Sq bezposrednio z terenu 
nieruchomosci w poszczegolnych frakcjach: 
1) worek koloru niebieskiego oznaczony napisem "Papier" - odpady z papieru, w tym 

z tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury; 
2) worek koloru zielonego oznaczony napisem "Szklo" - odpady ze szkla, w tym 

odpady opakowaniowe ze szkla; 
3) worek koloru zoltego oznaczonym napisem "Metale i tworzywa sztuczne" - odpady 

z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, 
w tyro odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz opakowania 
wielomaterialowe; 

4) worek koloru brqzowego oznaczony napisem "Bio" lub przydomowy kompostownik 
- odpady ulegajqce biodegradacji (zabudowa jednorodzinna). 

5) Odpady zmieszane - w pojemnikach 0 pojemnosci nie mniejszej niz 120 L lub worki 
z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. 

§ 10 

l. 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 przyjt;ty. 

2, Odpady komunalne zbierane w sposob selektywny odbierane Sq od wlascicieli 
nieruchomosci co najmniej raz na miesiqc, a pojemnik z odpadami zmieszanymi raz 
na miesiqc w terminach wyznaczonych harmonogramem podawanym do publicznej 
wiadomosci w sposob zwyczajowo przyjt;ty. 

3. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych (PSZOK) odbywa sit; 
odbieranie odpadow posegregowanych na frakcje okreslone w roz. 2 § 2 ust. 9, 
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 oplatajak 
za odpady zmieszane. 

§11 

1. Wlasciciele nieruchomosci obowiqzani Sq do pozbywania sit; 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 oprozmanie 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 zamowlenia 
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 realizujqcego 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. 

ROZDZIAl V 

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

§ 12 

1. Zgodnie z ustaleniami Planu gospodarki odpadami dla wojewodztwa mazowieckiego 
2024 Gmina Baboszewo weszla w sldad regionu zachodniego. 

2. Zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielone zebrane z terenu Gminy 
Baboszewo nalezy przekazywae do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadow 
komunalnych (RIPOK) wylqcznie w ramach regionu zachodniego, wskazanych 
w Planie gospodarki odpadami dla wojewodztwa mazowieckiego 2024. 

3. W przypadku, gdy znajdujqce si~ na terenie regionu zachodniego regionalne instalacje 
do przetwarzania odpadow komunalnych nie majq wolnych mocy przerobowych, 
odpady komunalne z Gminy Baboszewo nalezy kierowae do instalacji zast~pczych, 
wyznaczonych dla regiony zachodniego. 

4. Selektywne zebrane odpady komunalne powinny trafie do instalacji odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadow zgodnie z hierarchiq sposobow post~powania z odpadami, 
o ktorej mowa wart. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (tj. Oz. U. 
z 2019 1; poz. 701 ze zm.). 

§13 

Podmioty prowadzqce dzialalnose w zakresie odbierania odpadow komunalnych 
obowiqzane Sq rejestrowae mas~ poszczegolnych rodzajow odpadow komunalnych 
odbieranych od wlascicieli nieruchomosci dla celow sprawozdawczosci oraz kontroli 
poprawnosci odbioru odpadow. 



ROZDZIAL VI 
Obowi,!zki osob utrzymuj,!cych zwierz~ta domowe, maj,!ce na celu ochron~ 

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

§ 14 

1. Na terenach przeznaczonych do uzytku publicznego nalezy prowadziC psa na smyczy 
lub w kagancu, a psy z tzw. "listy psow zaliczanych do agresywnych" na smyczy 
i w kagancu. Pies winien bye prowadzony w sposob umozliwiajqcy kontrolEl nad nim. 

2. Obowiqzkiem osob utrzymujqcych zwierzE;ta domowe jest usuwanie zanieczyszczen 
pozostawionych przez psy i inne zwierzE;ta w obiektach ina innych terenach 
przeznaczonych do uzytku publicznego a w szczegolnosci na chodnikach, jezdniach, 
placach, parkingach, terenach zielonych i skwerach. 

3. Obowiqzkiem osob utrzymujqcych zwierzE;ta domowe jest staly i skuteczny dozor 
nad zwierzEltami. 

4. Osoby utrzymujqce psy, koty i inne zwierzElta domowe Sq zobowiqzane do zachowania 
srodkow ostroznosci zapewniajqcych ochronEl przed zagrozeniem i uCiqzliwosciq dla 
ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenow przeznaczonych do wspolnego uzytku 
i ponOSZq pelnq odpowiedzialnose za bezpieczenstwo zwierzqt, ktore posiadajq. 

5. Obowiqzek usuniElcia padlych zwierzqt spoczywa na wlascicielach zwierzqt. 

ROZDZIAL VII 

Wymagania utrzymywania zwierz'!t gospodarskich 
na terenach wyl'!czonych z produkcji rolniczej 

§ 15 

1. Na terenach wylqczonych z produkcji rolniczej zwierzElta gospodarskie mogq bye 
utrzyroywane pod warunkiem przestrzegania zasad okreslonych w niniejszej uchwale. 

2. Prowadzqcy hodowlEl zwierzqt gospodarskichjest zobowiqzany: 
1) zapewnie gromadzenie i usuwanie powstajqcych w zwiqzku z hodowlq odpadow 

i nieczystosci w sposob zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszej uchwaly, 
2) nie dopuszczac do zanieczyszczenia terenu nieruchomosci, 
3) nie dopuszczae do wykraczania poza nieruchomose, na ktorej prowadzona jest 

hodowla uCiqzliwosci bEldqcych skutkiem tej hodowli. 
3. Zakazuje siEl utrzymywania zwierzqt gospodarskich na terenach przeznaczonych 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny mieszkaniowe 
oraz w obrE;bie istniejqcej zabudowy budynkami wielolokalowymi. 

ROZDZIAL VIII 

Obszary podlegaj,!ce obowi,!zkowej deratyzacji 
i terminy jej przeprowadzania 

§ 16 

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 jednorodzinnymi i wielorodzinnymi. 

2. Ustala siE) nastE)pujqce terminy deratyzacji: 
1) w okresie wiosennym od 1 do 30 marc a, 
2) w okresiejesiennym od 1 do 31 paidziernika, 
3) w przypadku wystqpienia gryzoni deratyzacje przeprowadza siE) cz~sciej. 
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