UCHWAŁA NR XV-146/16
RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE
z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Baborów”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2016 r. poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Głubczycach,
Rada Miejska w Baborowie uchwala, co następuje:
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.
„Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baborów” zwany dalej
„Regulaminem”, ustanawia szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Baborów.
Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 2.
Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości
poprzez:
1) selektywne zbieranie wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych,
w zakresie obejmującym: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania
wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe
ulegające biodegradacji, popiół, odpady zielone, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte
baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony;
2) przekazywanie selektywnie zebranych odpadów:
a) uprawnionemu podmiotowi,
b) do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Baborowie,
c) do ustanowionych Mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
d) uprawnionemu podmiotowi działającemu w ramach systemu akcyjnego,
e) do kompostownika odpadów ulegających biodegradacji na terenie nieruchomości;
3) zbieranie pozostałych, zmieszanych odpadów komunalnych i przekazywanie ich uprawnionemu
podmiotowi.
§ 3.
1. Właściciele nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej, jednorodzinnej, oraz na której nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zobowiązani są do zbierania odpadów
komunalnych w miejscach ich wytworzenia i przekazywania do odbioru w następujący sposób:
1) odpady komunalne zebrane selektywnie obejmujące:
a) papier (suchy, czysty i w miarę możliwości o pomniejszonej objętości) zbierany jest w
osobnych workach i przekazywany do pojemnika ustalonego odpowiednio w § 7 ust. 1 pkt 1
lit. a, pkt 2 lit. a oraz pkt 3 lit. a,

b) metale, tworzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe (suche, czyste i w miarę możliwości
o pomniejszonej objętości) zbierane są łącznie w osobnych workach i przekazywane do
pojemnika ustalonego odpowiednio w § 7 ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a oraz pkt 3 lit. a,
c) szkło opakowaniowe zbierane jest w osobnych workach i przekazywane do pojemnika
ustalonego odpowiednio § 7 ust. 1 pkt 1, lit. b, pkt 2 lit. b oraz pkt 3 lit. b,
d) zmieszane odpady komunalne zbierane są w osobnych workach i przekazywane do
osobnego, oznaczonego pojemnika ustalonego odpowiednio w § 7 ust. 1 pkt 1, lit. c, pkt 2
lit. c oraz pkt 3 lit. c,
e) popiół zbierany jest w osobnym oznaczonym pojemniku ustalonym odpowiednio w § 7 ust.
1 pkt 1, lit. d, pkt 2 lit. d oraz pkt 3 lit. d;
2) na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, właściciele nieruchomości
zobowiązani są do zbierania odpadów komunalnych w miejscach ich wytworzenia
i przekazywania do odbioru odpowiednio na zasadach określonych łącznie dla zabudowy
jednorodzinnej i niezamieszkałej lub wielorodzinnej i niezamieszkałej.
2. Właściciel nieruchomości, aby móc prowadzić selektywną zbiórkę odpadów ulegających
biodegradacji do własnego kompostownika, ma obowiązek zgłosić go w Urzędzie Miejskim w
Baborowie i podpisać zobowiązanie, że będzie realizował obowiązek w sposób zgodny z
obowiązującymi przepisami.
§ 4.
Właściciele nieruchomości w zakresie innych odpadów komunalnych zebranych selektywnie
wymienionych w § 3 ust. 1 zobowiązani są do gromadzenia i przekazywania:
1) przeterminowanych leków – do miejsc prowadzenia ich zbiórki znajdujących się w aptekach na
terenie gminy Baborów;
2) zużytych baterii i akumulatorów – do punktu prowadzenia ich zbiórki lub do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Baborowie;
3) chemikaliów – do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Baborowie;

4) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – do mobilnego punktu zbiórki w terminach
podanych w powszechnie udostępnionym harmonogramie lub w ramach systemu akcyjnego
oraz do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Baborowie;

5) odpadów wielkogabarytowych – do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w
Baborowie lub poprzez ich wystawienie przed posesję w terminach podanych w powszechnie
udostępnionym harmonogramie;

6) odpadów

budowlanych i rozbiórkowych – w osobnych kontenerach lub workach
przeznaczonych do tego rodzaju odpadów, do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych w Baborowie;

7) odpadów ulegających biodegradacji stanowiących odpady roślinne pochodzące z gospodarstw
domowych – do własnego kompostownika lub do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych w Baborowie w tym także do Mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych;

8) zużytych opon – do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Baborowie;
9) szkła innego niż opakowaniowe – do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
w Baborowie.

§ 5.
1. Usunięcie odpadów i uprzątniecie terenu po zakończeniu imprezy masowej oraz usunięcie opadów
i uprzątnięcie terenów przyległych do nieruchomości, na której odbywała się impreza masowa,

jeżeli jej uczestnicy mogli spowodować zanieczyszczenie tego terenu, należy do obowiązku
właściciela nieruchomości, na której odbywała się impreza.
§ 6.
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do:
1) uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż
nieruchomości, niezwłocznie po ich wystąpieniu, poprzez gromadzenie ich wzdłuż krawędzi
chodnika od strony jezdni, tak aby nie powodować zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów
oraz nie zanieczyszczać istniejącej zieleni i urządzeń technicznych pasa drogowego;
2) usuwania sopli lodów i nawisów śniegu z dachów i gzymsów budynków stanowiących część
nieruchomości służących do użytku publicznego lub wzdłuż ciągów pieszych;
3) gromadzenia obornika i płynnych odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstwa rolnego w
miejscach spełniających wymogi przepisów ustawy z dnia 26 lipca 2000r. o nawozach
i nawożeniu (Dz. U. z 2015 r., poz. 625 z późn. zm.);
4) wymiany piasku w piaskownicach zlokalizowanych na placach zabaw, co najmniej raz w roku
w okresie wiosennym.
2. Na miejsce magazynowania uprzątniętego śniegu i lodu z terenów publicznych wyznacza się teren
stanowiący działkę Nr 864/2 znajdujący się w Baborowie przy ul. Raciborskiej – dokładna mapa
wskazująca przedmiotowe miejsce stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
3. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się:
1) na terenie nieruchomości niesłużącej do użytku publicznego, wyłącznie w miejscach
wyznaczonych przez właściciela i pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do
kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z
przepisami ustawy; w szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do
zbiorników wodnych i do ziemi;
2) na terenach służących do użytku publicznego, tylko w miejscach do tego przygotowanych.
4. Drobne, doraźne naprawy pojazdów samochodowych, poza specjalistycznymi warsztatami, mogą
odbywać się w innych miejscach pod warunkiem, że powstałe odpady gromadzone będą w sposób
umożliwiający ich usunięcie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rozdział 3
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia
tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym , porządkowym
i technicznym
§ 7.
1. Ustala się następujący rodzaj i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych w celu realizacji obowiązku utrzymania czystości i porządku na terenie
nieruchomości:
1) w zabudowie wielorodzinnej:
a) na zebrane selektywnie odpady komunalne obejmujące papier, metale, tworzywa sztuczne
i odpady wielomateriałowe - znormalizowane zamykane pojemniki metalowe lub plastikowe
o minimalnej pojemności:
- do 6 osób korzystających – 240 litrów,
- od 7 do 20 osób korzystających – 1100 litrów,
- od 21 do 50 osób korzystających – 2200 litrów,
- od 51 do 80 osób korzystających – 3300 litrów,
- powyżej 80 osób korzystających – 7000 litrów,

b) na zebrane selektywnie szkło - znormalizowane zamykane pojemniki metalowe lub
plastikowe o minimalnej pojemności:
- do 6 osób korzystających – 120 litrów,
- powyżej 7 osób korzystających – 1100 litrów,
c) na zmieszane odpady komunalne - znormalizowane zamykane pojemniki metalowe lub
plastikowe o minimalnej pojemności:
- do 6 osób korzystających – 240 litrów,
- od 7 do 20 osób korzystających – 1100 litrów,
- od 21 do 50 osób korzystających – 2200 litrów,
- od 51 do 80 osób korzystających – 3300 litrów,
- powyżej 80 osób korzystających – 7000 litrów,
d) na zebrany selektywnie popiół - znormalizowane zamykane pojemniki metalowe lub
plastikowe o minimalnej pojemności:
- do 6 osób korzystających – 120 litrów,
- powyżej 7 osób korzystających – 1100 litrów;
2) w zabudowie jednorodzinnej:
a) na zebrane selektywnie odpady komunalne obejmujące papier, metale, tworzywa sztuczne
i odpady wielomateriałowe - znormalizowane pojemniki metalowe, plastikowe lub worki
o minimalnej pojemności:
- do 3 osób korzystających – 120 litrów,
- od 4 do 6 osób korzystających – 240 litrów,
- powyżej 6 osób korzystających – 360 litrów,
b) na zebrane selektywnie szkło - znormalizowane pojemniki metalowe, plastikowe lub worki
o minimalnej pojemności 120 litrów,
c) na zmieszane odpady komunalne - znormalizowane pojemniki metalowe, plastikowe lub
worki o minimalnej pojemności:
- do 3 osób korzystających – 120 litrów,
- od 4 do 6 osób korzystających – 240 litrów,
- powyżej 6 osób korzystających – 360 litrów,
d) na zebrany selektywnie popiół – znormalizowane pojemniki metalowe lub plastikowe
o minimalnej pojemności 120 litrów;
3) na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości, na
których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne:
a) na zbierane selektywnie odpady komunalne obejmujące papier, metale, tworzywa sztuczne
i odpady wielomateriałowe - znormalizowane pojemniki metalowe, plastikowe lub worki
o minimalnej pojemności 120 litrów,
b) na zebrane selektywnie szkło – znormalizowane pojemniki metalowe, plastikowe lub worki
o minimalnej pojemności 120 litrów,
c) na zmieszane odpady komunalne - znormalizowane pojemniki metalowe, plastikowe lub
worki o minimalnej pojemności 120 litrów,
d) na zebrany selektywnie popiół - znormalizowane pojemniki metalowe lub plastikowe
o minimalnej pojemności 120 litrów.

2. Ze względu na liczbę osób korzystających z nieruchomości minimalna pojemność pojemników
i worków na odpady komunalne zebrane w sposób określony w ust. 1 pkt 3 ulega powiększeniu
odpowiednio - na nieruchomościach na których nie zamieszkują mieszkańcy o wskaźnik
przeliczeniowy określony w załączniku nr 2 do uchwały, a w części nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy według zasad określonych w pkt 1 lub 2.
3. Liczba pojemników, w które wyposażone są nieruchomości określone w ust. 1 powinna zapewnić
ich nieprzepełnianie oraz utrzymanie czystości i porządku wokół nich.
4. Do zbierania odpadów komunalnych dopuszcza się pojemniki o pojemności 110 litrów, które
traktuje się jako równoważne pojemnikom o pojemności 120 litrów.
5. Liczba pojemników, w które wyposażone są nieruchomości określone w ust 1 o pojemności
większej niż 1100 litrów w zabudowie wielorodzinnej i 120 litrów w zabudowie jednorodzinnej może
stanowić ich wielokrotność.
§ 8.
1. Pojemniki metalowe i plastikowe przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych oraz worki
przeznaczone do gromadzenia odpadów zebranych selektywnie wykonane z folii polietylenowych
LDPE lub HDPE o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, wykluczającej rozerwanie się
worka, powinny być oznakowane kolorem:
1) żółtym, obejmującym odpady komunalne zebrane selektywnie stanowiące papier, metale,
tworzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe;
2) zielonym, obejmującym odpady komunalne zebrane selektywnie stanowiące szkło
opakowaniowe;
3) czarnym, obejmującym odpady komunalne stanowiące zmieszane odpady komunalne;
4) szarym, obejmującym odpady komunalne stanowiące popiół.
2. Urządzenia przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych rozmieszcza się w granicach
nieruchomości, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1422).
§ 9.
1. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku
publicznego, to jest na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, w parkach stanowić będą
kosze uliczne o pojemności od 35 do 75 litrów.
2. Na przystankach komunikacji publicznej kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma to
w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.
3. Urządzenia przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych należy zachowywać w należytym
stanie technicznym, sanitarnym i porządkowym, poprzez ich eksploatowanie zgodnie z
przeznaczeniem oraz mycie i dezynfekcję nie rzadziej niż raz na kwartał.
4. Wszystkie pojemniki lub worki na odpady muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające rodzaj
gromadzonych odpadów, a pojemniki w zabudowie wielorodzinnej przeznaczone na papier, metale,
tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe i szkło zebrane selektywnie muszą być dodatkowo
wyposażone w uniwersalne zamknięcie uniemożliwiające dostęp do nich osób trzecich.
Rozdział 4
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 10.
1. Pozbywanie się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości następuje z częstotliwością:
1) zebranych selektywnie:

a) papieru, metalu, tworzyw sztucznych i odpadów wielomateriałowych - jeden raz na miesiąc,
b) szkła opakowaniowego - jeden raz na dwa miesiące,
c) ulegających biodegradacji stanowiących odpady roślinne pochodzące z gospodarstw
domowych – należy je kompostować lub przekazywać do usytuowanych na terenie Gminy
Baborów Mobilnych Punktów Selekcji Odpadów Komunalnych, jednak nie rzadziej niż:
- raz na dwa tygodnie na terenie sołectw oraz w zabudowie jednorodzinnej i niezamieszkałej
na terenie miasta Baborów,
- raz na tydzień na terenie miasta Baborów w zabudowie wielorodzinnej w okresie od
kwietnia do października, a w pozostałym okresie – raz na dwa tygodnie,
d) popiołu w okresie:
- od 1 października do 30 kwietnia – raz na dwa tygodnie,
- od 1 maja do 30 września – jeden raz na dwa miesiące.
2) zmieszanych:
a) w zabudowie jednorodzinnej i niezamieszkałej – raz na dwa tygodnie,
b) w zabudowie wielorodzinnej:
- na terenie sołectw – raz na dwa tygodnie,
- na terenie miasta Baborów w okresie od kwietnia do października – raz na tydzień, a w
pozostałym okresie – raz na dwa tygodnie.
2. Pozbywanie się odpadów wielkogabarytowych, odbywać będzie się w systemie akcyjnym raz na
półrocze zgodnie z podanym harmonogramem.
3. Pozbywanie się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać będzie się w systemie
akcyjnym raz na półrocze zgodnie z podanym harmonogramem.
4. Kosze uliczne należy opróżniać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich
przepełnienia, nie mniejszą niż jeden raz na dwa tygodnie.
5. Zbiorniki bezodpływowe oraz osady z przydomowych oczyszczalni ścieków powinny być
opróżniane z częstotliwością wynikającą z pojemności zbiornika i ilości zużywanej wody w
gospodarstwie domowym, w sposób gwarantujący, że nie nastąpi jakikolwiek wypływ ze zbiornika
(zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia), a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód
powierzchniowych oraz podziemnych, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
§ 11.
Ustala się sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości:
1) w zabudowie wielorodzinnej - odpady komunale przekazywane są w dniu ich odbioru
uprawnionemu podmiotowi poprzez wystawienie pojemnika w granicach nieruchomości w
miejscu trwale wyodrębnionym i widocznym, na wyrównanej, utwardzonej powierzchni,
zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota, bez konieczności otwierania wejścia
na teren nieruchomości lub poprzez zapewnienie dojazdu wewnętrzną, utwardzoną drogą;
2) w zabudowie jednorodzinnej- odpady komunale przekazywane są w dniu ich odbioru
uprawnionemu podmiotowi poprzez wystawienie pojemnika lub worka na chodnik lub ulicę
przed wejściem na teren nieruchomości;
3) niezamieszkałej – odpady komunalne przekazywane są w dniu ich odbioru uprawnionemu
podmiotowi w pojemniku lub worku w sposób określony w pkt 1 lub w pkt 2;
4) nieczystości ciekłe należy przekazywać do stacji zlewnych za pośrednictwem podmiotu
posiadającego zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości
ciekłych.

Rozdział 5
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem
lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego
użytku
§ 12.
1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów lub innych zwierząt domowych są zobowiązane
do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności niepozostawiania ich
bez dozoru, jeżeli zwierzę nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym bądź na terenie ogrodzonym
w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierzęcia z niego.
2. Zwierzęta domowe winny być utrzymywane z zachowaniem norm sanitarno-epidemiologicznych
związanych z utrzymaniem zwierząt domowych.
3. Na terenach użyteczności publicznej i terenach przeznaczonych do wspólnego użytku, psy mogą
być wyprowadzane tylko na smyczy, a w przypadku psów ras agresywnych również w kagańcu.
Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi w
przypadku, gdy właściciel zapewnia jego stałą obserwację. Zwolnienie psa rasy agresywnej oraz psów
agresywnych dozwolone jest jedynie w miejscach mało uczęszczanych, gdy właściciel zapewnia jego
stałą obserwację i pod warunkiem, że pies ma kaganiec.
4. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do usuwania zanieczyszczeń
pozostawionych przez te zwierzęta na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w
szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych poprzez pozbieranie
nieczystości do woreczka lub torebki papierowej i wrzucenie do kosza na śmieci.
5. Nie dopuszcza się wprowadzania psów i innych zwierząt domowych na tereny obiektów
użyteczności publicznej m.in. sportowych, kwietników, piaskownic, placów zabaw dla dzieci,
cmentarzy, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, np. lecznice, wystawy.
6. Obowiązek wynikający z ust. 2 oraz zakazy wprowadzone w ust. 3 i 5 nie dotyczą osób
niepełnosprawnych, korzystających z pomocy psów asystujących.
7. Obowiązki określone w ust. 5 nie dotyczą osób utrzymujących zwierzęta wykorzystywane do
celów specjalnych tzn. których profesjonalna tresura oraz używanie odbywa się na podstawie
odrębnych przepisów, regulujących szczegółowe zasady działania jednostek Polskich Sił Zbrojnych,
Policji, Straży Granicznej i innych formacji podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych, służb
kontroli celnej, ratownictwa, Straży Miejskiej oraz regulujących zasady szkolenia i wykorzystania
psów asystujących.
8. Nieruchomości, na których utrzymywane są psy należy wyposażyć przy ich wejściu w tabliczkę
ostrzegawczą z czytelnym napisem ostrzegającym o utrzymywaniu psa.
9. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała Rady
Miejskiej w Baborowie w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baborów".
Rozdział 6
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 13.
1. Zabrania się na terenie wyłączonej z produkcji rolniczej chowu zwierząt gospodarskich.
2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, właściciele gospodarstw lub działek rolnych oraz
właściciele domów jednorodzinnych mogą hodować zwierzęta gospodarskie pod warunkiem
spełniania przez pomieszczenia przeznaczone do chowu zwierząt wymogów zoohigienicznych oraz
wymogów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290). W tym
celu właściciel zwierząt zobowiązany jest do:
1) zapewnienia porządku wokół budynku inwentarskiego, a w szczególności w miejscu
gromadzenia obornika i pasz;

2) corocznej dezynfekcji wapnem wnętrz budynków inwentarskich;
3) zabezpieczenia zwierząt przed samowolnym opuszczaniem nieruchomości;
4) zwalczania much i gryzoni;
5) gromadzenia i usuwania powstających w związku z prowadzoną działalnością rolniczą odpadów
i nieczystości w sposób zgodny z prawem, niepowodowanie zanieczyszczenia terenu
nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych;
6) niepowodowania przez prowadzoną działalność, wobec innych osób zamieszkujących na
nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich, uciążliwości takich jak np. hałas, odory.
Rozdział 7
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej
przeprowadzania
§ 14.
1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają:
1) obszary wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej;
2) obszary jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej;
3) obiekty użyteczności publicznej i obsługi ludności, obiekty gospodarcze, budynki zamieszkania
zbiorowego oraz budynki jedno i wielorodzinne, domy mieszkalne i obiekty gospodarcze,
zabudowane miejsca na pojemniki i kontenery służące do gromadzenia odpadów komunalnych,
pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, targowiska miejskie, magazyny itp.
2. Deratyzacja winna być przeprowadzona, dwa razy do roku w okresie wiosennym od 1 do 15
kwietnia oraz w okresie jesiennym od 1 do 15 października, a także w przypadku nakazu
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
3. Przeprowadzenie powszechnej akcji deratyzacyjnej powinno odbywać się w jednym czasie
i obejmować wszystkie nieruchomości znajdujące się na terenie gminy.
4. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Burmistrz Gminy
Baborów określi poprzez zarządzenie, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym, obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz termin jej przeprowadzenia.
Rozdział 8
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
§ 15.
Wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami realizowane są poprzez:
1) ograniczenie ilości wytworzonych odpadów komunalnych;
2) zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali,
tworzyw sztucznych, oraz papieru i tektury jak również odzysku energii z odpadów zgodnego
z wymogami ochrony środowiska;
3) zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących
w strumieniach odpadów komunalnych;
4) wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów;
5) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez
składowanie;
6) zmniejszenia masy składowanych odpadów;
7) gromadzenie i wykorzystanie przez właścicieli nieruchomości powstających na ich terenie
odpadów ulegających biodegradacji poprzez ich kompostowanie w przydomowych
kompostowniach w zabudowie jednorodzinnej i na terenach wiejskich.

Rozdział 9
Postanowienia końcowe
§ 16.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Baborów.
§ 17.
Uchyla się Uchwałę Nr XXV-258/13 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 lutego 2013 roku w
sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baborów”
zmienioną Uchwałą Nr XXVI-268/13 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie
zmiany uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baborów” oraz
Uchwałą nr XXX-303/13 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 12 września 2013 r. w sprawie
zmiany uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baborów”.
§ 18.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego, nie wcześniej jednak niż 1 sierpnia 2016 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.......
Rady Miejskiej w Baborowie
z dnia .............. r.
Mapa wskazująca miejsce składowania śniegu

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.......
Rady Miejskiej w Baborowie
z dnia .............. r.
Podstawą obliczania ilości odpadów komunalnych, usuwanych z terenu danej nieruchomości,
są następujące normy gromadzenia odpadów w zależności od funkcji obiektów, przyjmując
miesięczny cykl opróżniania:

L.p.

Rodzaj nieruchomości (źródło wytwarzania
odpadów komunalnych)

Jednostka charakteryzująca
źródło wytwarzanych odpadów

Średnia ilość wytwarzanych
odpadów komunalnych w ciągu
miesiąca [litry/m-c]

1

2

3

4

1.

2.

3.
4.

5.

szkoły, przedszkola, żłobki

na ucznia i pracującego

3

hotele, domy pomocy społecznej i inne
placówki całodziennego pobytu

na pracującego
na każde zajęte łóżko

25
60

lokale handlowe, usługowe

na pracującego

25

lokale gastronomiczne

na 1 miejsce konsumpcyjne

25

ogródki działkowe
od 1 marca do
30 listopada

na każdą działkę

20

instytucje kultury

na pracującego

25

domki letniskowe, kempingi

na 1 m2

4

pomieszczenia biurowe

na pracującego

25

punkty handlowe i usługowe poza lokalem

na pracującego

25

rzemiosło i zakłady wytwórcze,

na pracującego

25

inne

na pracującego

25

6.

7.
8.
9.
10.
11.

