
Uchwała Nr V - 23 / 07
Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia 26 lutego 2007 roku

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Baborów

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity z 2001r  Dz. U. Nr 142 poz.1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 Nr 80, poz.717, Nr 153, poz.1271 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r Nr 102, poz.1055, 
Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 171, poz.1441, Nr 175, poz.1457 i z 2006 r. Nr 17, poz.128) oraz art. 4 ust 1i 2 ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z 2005 roku Dz.U. Nr 236, 
poz.2008 i z 2006 r. Nr 144, poz.1042), 
po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głubczycach

Rada Miejska w Baborowie uchwala:

Regulamin utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Baborów

§ 1.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baborów, zwane 
dalej Regulaminem, w zakresie:

1) Utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.
2) Rodzaju urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych (w tym do 

selektywnej zbiórki odpadów) i nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości, dróg 
publicznych, a także ich rozmieszczenia oraz utrzymania.

3) Częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z 
terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

4) Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, dopuszczonych do 
składowania na składowiskach odpadów.

5) Obowiązków właścicieli zwierząt domowych.
6) Wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej.
7) Obowiązku i zasad deratyzacji.

§ 2.

Ilekroć w zasadach jest mowa o:
1) jednostkach wywozowych - należy przez to rozumieć zakłady będące gminnymi 

jednostkami organizacyjnymi lub przedsiębiorców posiadających zezwolenie na 
prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych lub opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;



2) odpadach roślinnych - rozumie się przez to odpady powstające na prywatnych lub 
publicznych terenach wskutek pielęgnacji zieleni lub upraw oraz odpady pochodzenia 
roślinnego z ogródków przydomowych lub działkowych;

3) zabudowie jedno i kilkurodzinnej - rozumie się przez to budynek lub zespół budynków 
zawierający do 10 mieszkań zlokalizowanych na jednej nieruchomości;

4) zabudowie wielorodzinnej - rozumie się przez to budynek lub zespół budynków 
zawierający powyżej 10 mieszkań zlokalizowanych na jednej nieruchomości;

5) właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, 
użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające 
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające 
nieruchomością;

6) hodowli - rozumie się przez to utrzymywanie zwierząt domowych jednego gatunku w 
ilości powyżej dwóch sztuk.

Rozdział II
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3.

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do:
1) Utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości oraz dbałości o jej  wygląd.
2) Uprzątnięcia chodnika ze śniegu i lodu przez:

a) odgarnięcie w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów;
b) podjęcie działań likwidujących lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika, 

przy czym piasek, popiół lub inne materiały użyte do tych celów należy uprzątnąć z 
chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.

3) Usuwania śnieżnych nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części elewacji 
znajdujących się bezpośrednio nad terenem służącym do użytku publicznego

4) Niezwłocznego usuwania odpadów powstałych w wyniku prowadzenia robót budowlanych 
na nieruchomości;

5) Usuwania z miejsc powszechnie dostępnych (parkingi, ulice, place) porzuconych wraków 
samochodów, sprzętów domowych i innych przedmiotów zanieczyszczających 
i szpecących nieruchomości.

§ 4.

1. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku 
publicznego, mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy na śmieci i ich 
opróżniania z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu.

2. W przypadku, gdy na terenie nieruchomości jest piaskownica dla dzieci należy wykonywać 
regularną wymianę piasku.

§ 5.

1. Dla potrzeb obowiązkowej nieodpłatnej selektywnej zbiórki odpadów organizuje się centralne 
punkty zbiórki odpadów, conajmniej po jednym na terenie każdego sołectwa oraz nie mniej 
niż 5 na terenie miasta.

2. Centralne punkty zbiórki odpadów wyposażone są w pojemniki:



1) niebieskie - do zbiórki makulatury,
2) zielone - na szkło opakowaniowe,
3) żółte - na opakowania z PET,
4) czerwone - na puszki aluminiowe.

3. Z obowiązku selektywnej zbiórki odpadów zwolnieni są właściciele nieruchomości 
niezabudowanych.

§ 6.

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do oddzielnego gromadzenia pozostałości 
roślinnych, w szczególności gałęzi, liści, trawy, chwastów.

2. Z obowiązku określonego w ust. 1 zwolnieni są właściciele nieruchomości:
a) dokonujący kompostowania pozostałości roślinnych we własnym zakresie w sposób 

niepowodujący uciążliwości dla otoczenia,
b) spalający suche pozostałości roślinne w sposób niepowodujący zagrożenia pożarowego 

i uciążliwości dla otoczenia.

§ 7.

Zabrania się:
1) umieszczania w pojemnikach na odpady komunalne: śniegu, lodu, gorącego żużla 

i popiołu oraz odpadów wielkogabarytowych, odpadów niebezpiecznych, a także 
odpadów medycznych i weterynaryjnych,

2) wylewania do pojemników oraz koszy na odpady komunalne substancji ciekłych oraz 
wrzucania gruzu, ziemi i innych odpadów niekomunalnych,

3) pryzmowania zgarniętego śniegu i lodu pod drzewami oraz w sposób powodujący 
zakłócenia w ruchu pojazdów lub pieszych,

4) zgarniania śniegu lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię,
5) mycia pojazdów samochodowych nad ciekami i zbiornikami wodnymi,
6) wykonywania poza specjalistycznymi warsztatami napraw pojazdów mechanicznych, 

związanych z powstawaniem odpadów niebezpiecznych, np. wymiany olejów, smarów, 
płynów chłodzących i hamulcowych, amortyzatorów i samochodowych urządzeń 
klimatyzacyjnych. Zakaz nie dotyczy doraźnych napraw wynikających z bieżącej 
eksploatacji pojazdu i  nie mających negatywnego wpływu na środowisko oraz stan 
porządku i czystości,

7) usuwania odpadów z terenów nieruchomości do koszy ulicznych.

Rozdział III
Rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie 

nieruchomości i na drogach publicznych oraz wymagania dotyczące ich rozmieszczania i 
utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 8.

1. W zakresie gromadzenia odpadów komunalnych właściciel nieruchomości zobowiązany jest 
do wyposażenia nieruchomości w odpowiednią ilość zamykanych typowych pojemników 
sprawnych technicznie oraz wydzielenia miejsca o utwardzonej nawierzchni do ich ustawienia. 
Ilość pojemników i ich pojemność powinna zapewnić gromadzenie odpadów komunalnych 



przez okres pomiędzy kolejnymi wywozami.
2. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie Gminy Baborów to:

1) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 l,
2) pojemniki na odpady o pojemności conajmniej:

a) 110 l, - do 5 osób korzystających oraz do 35 m2 powierzchni użytkowej lokalu, w 
którym prowadzona jest działalność gospodarcza,

b) 240 l, - do 10 osób korzystających oraz powyżej 35 m2 powierzchni użytkowej lokalu, w 
którym prowadzona jest działalność gospodarcza,

c) 7 m3  (KP-7) - powyżej 10 osób korzystających,
3) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych, 

metali, papieru i tektury o pojemności 1100 l,
4) kontenery przeznaczone na odpady budowlane.

3. Z obowiązku, określonego w ust. 1, zwolnieni są właściciele nieruchomości 
niezabudowanych.

4. Do gromadzenia odpadów komunalnych przyjmuje się następujące zasady:
1) w zabudowie jedno-, kilku- i wielorodzinnej należy stosować oznakowane pojemniki,
2) właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników w czystości oraz ich 

dezynfekowania, co najmniej raz na rok,
3) odpady wielkogabarytowe powinny być usuwane na bieżąco lub raz w roku podczas akcji 

organizowanej na terenie Gminy,
4) odpady powstałe w wyniku prowadzenia robót budowlanych (np. gruz) powinny być 

gromadzone w odrębnych pojemnikach, w sposób nie powodujący pylenia i usuwane na 
bieżąco,

5) w miejscach publicznych (chodniki, place, parki, zieleńce, przystanki autobusowe, itp.) 
odpady komunalne powinny być gromadzone w koszach ulicznych,

6) właściciele nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, mają obowiązek 
zapewnienia wystarczającej liczby pojemników do gromadzenia odpadów oraz szaletów,

7) odpady niebezpieczne oraz odpady inne niż komunalne należy gromadzić oddzielnie, a 
zasady gospodarowania takimi odpadami określają odrębne przepisy.

Rozdział IV
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z 

terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 9.

1. Odpady zbierane w pojemnikach powinny być usuwane z terenu nieruchomości oraz z 
terenów przeznaczonych do użytku publicznego okresowo, w terminach uzgodnionych z 
jednostką wywozową, ale z częstotliwością co najmniej raz na dwa tygodnie

2. Odpady opakowaniowe zbierane selektywnie w pojemnikach SM-1100 l co najmniej raz na 
miesiąc,

3. Pozostałe odpady komunalne zmieszane - na zgłoszenie.

§ 10.

Nieczystości ciekłe powinny być usuwane z nieruchomości z częstotliwością uzgodnioną z 
zarządcą stacji zlewnej oraz zapobiegającą przepełnieniu zbiornika bezodpływowego 



i wypływowi tych nieczystości do ziemi i wód gruntowych.

§ 11.

Odpady komunalne stałe należy usuwać wyłącznie na składowisko odpadów komunalnych.

Rozdział V
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do 

składowania na składowiskach odpadów

§ 12.

Dopuszcza się składowanie 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegającej 
biodegradacji na składowiskach odpadów.

Rozdział VI
Obowiązki właścicieli zwierząt domowych

§ 13.

Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych są zobowiązane 
do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym szczególności niepozostawiania 
bez dozoru, jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu 
zamkniętym, bądź na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się 
zwierzęcia z niego.

§ 14.

1. Zwierzęta domowe winny być utrzymywane w pomieszczeniach zamkniętych lub na 
ogrodzonych nieruchomościach, zabezpieczonych przed wydostaniem się zwierzęcia na 
zewnątrz.

2. W przypadku utrzymywania psa rasy uznanej za agresywną na terenie nieruchomości, na jej 
ogrodzeniu w miejscu widocznym, należy umieścić tabliczkę ostrzegawczą z napisem "uwaga 
pies" lub "uwaga zły pies".

§ 15.

Osoby utrzymujące psy są zobowiązane zgłosić psa do rejestracji, pobrać znak identyfikacyjny 
i umieścić go przy obroży psa

§ 16.

1. Na tereny użyteczności publicznej i tereny przeznaczone do wspólnego użytku psy mogą być 
wyprowadzane tylko na smyczy, a w przypadku psów rasy uznanej za agresywną również w 
kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone jedynie w miejscach mało uczęszczanych 
przez ludzi i pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel zapewnia kontrolę nad jego 
zachowaniem.

2. Przewożenie zwierząt środkami komunikacji publicznej jest możliwe tylko na zasadach 



określonych przez przewoźnika.

§ 17.

Zakazuje się wprowadzania psów:
1) na tereny i do obiektów użyteczności publicznej, jeżeli taki zakaz wynika z wyraźnego 

oznakowania dokonanego przez właściciela nieruchomości lub obiektu;
2) na tereny szkół, przedszkoli, place wydzielone do zabaw i piaskownice dla dzieci,
3) na cmentarze.

§ 18.

Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usuwania zanieczyszczeń, spowodowanych 
przez te zwierzęta, z obiektów i innych terenów przeznaczonych do wspólnego użytku, 
a w szczególności z ulic, chodników, placów, terenów zieleni i klatek schodowych.

§ 19.

W budynkach wielorodzinnych oraz w gęstej zabudowie jednorodzinnej zabrania się 
utrzymywania zwierząt domowych w sposób stwarzający znaczne uciążliwości dla mieszkańców.

Rozdział VII
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej

§ 20

Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach:
1) o zabudowie wielorodzinnej,
2) przeznaczonych do użytku publicznego,
3) budownictwa jednorodzinnego na działkach o powierzchni do 1000 m2.

§ 21.

1. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się możliwość 
utrzymywania zwierząt gospodarskich na własny użytek.

2. Utrzymujący zwierzęta zobowiązani są zapewnić:
a) gromadzenie i usuwanie, powstających w związku z ich utrzymywaniem, odpadów 

i nieczystości w sposób nie powodujący zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,
b) przestrzeganie przepisów sanitarno - epidemiologicznych,
c) utrzymywanie w należytej czystości terenu i pomieszczeń inwentarskich.

Rozdział VIII
Obowiązek deratyzacji

§ 22.

1. Obowiązkowi deratyzacji podlegają:



a) obszary zabudowy wielorodzinnej,
b) budynki użyteczności publicznej,
c) placówki gastronomiczne, zakłady produkujące żywność, placówki handlu artykułami 

spożywczymi,
d) tereny składowania odpadów.

2. Obowiązkową deratyzację należy przeprowadzać, co najmniej dwa razy w roku:
- akcja wiosenna marzec - kwiecień,
- akcja jesienna - październik.

3. W przypadku występowania gryzoni deratyzację należy przeprowadzać również doraźnie.
4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zaopatrzenia się w środki gryzoniobójcze oraz 

przeprowadzenie deratyzacji.

§ 23.

Traci moc uchwała Nr XXIII-236/97 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 30 czerwca 1997 r 
w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baborów, 
zmieniona Uchwałą Nr XXX/247/2002 z dnia 24 stycznia 2002 r.

§ 24.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 25.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego 
i wchodzi w życie po upływie 14 dni o daty ogłoszenia.
 


