
Projekt 

 

U C H W A Ł A  NR 
RADY GMINY STARE BABICE 

z dnia grudnia 2012roku 
 

w  sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Stare Babice 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 6 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 

1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 roku, poz. 391), po 

zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego Rada Gminy Stare Babice uchwala 

„Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Babice”, zwany dalej 

Regulaminem, o następującej treści: 

 

Rozdział 1 
 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1. 
Regulamin, zgodnie z wymogami ustawy zawartymi w art. 4 ustawy, określa 

szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stare Babice 

dotyczące: 

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

obejmujących: 

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów 

komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych 

leków i chemikaliów, zuŜytych baterii i akumulatorów, zuŜytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zuŜytych opon, a takŜe odpadów 

zielonych, 

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości 

słuŜących do uŜytku publicznego; 
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c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami 

naprawczymi; 

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków 

rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu: 

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych 

bądź w innych źródłach, 

b) liczby osób korzystających z tych pojemników; 

3) częstości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 

z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do uŜytku publicznego; 

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed 

zagroŜeniem lub uciąŜliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 

przeznaczonych do wspólnego uŜytku; 

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej, w tym takŜe zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub 

w poszczególnych nieruchomościach; 

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej 

przeprowadzania. 

 

§ 2. 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) gminie – naleŜy przez to rozumieć gminę Stare Babice; 

2) ustawie – naleŜy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 roku Nr 69 poz 391); 

3) przedsiębiorcy – naleŜy przez to rozumieć zakład lub przedsiębiorstwo posiadające wpis 

do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości lub posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności w 

zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

wydane przez Wójta Gminy Stare Babice, 
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4) umowie – naleŜy przez to rozumieć umowy, rozumiane zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 

ustawy, tj. podpisane z podmiotem uprawnionym przez właścicieli nieruchomości 

dotyczące korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego 

zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych   

w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

(wpisany do Rejestru Działalności Regulowanej); 

5) nieruchomościach zamieszkałych – naleŜy przez to rozumieć nieruchomości 

zaspakajające potrzeby mieszkaniowe ludzi, przeznaczone do trwałego zamieszkania o 

których mowa w art. 6c ust. 1 ustawy; 

6) nieruchomościach niezamieszkałych – naleŜy przez to rozumieć nieruchomości, których 

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają w ich obrębie odpady komunalne, o których 

mowa w art. 6c ust. 2 ustawy, a więc w szczególności: szkoły, przedszkola, Ŝłobki, 

biblioteki, urzędy administracji, domy oraz ośrodki kultury, obiekty ujęć wody, stacji 

uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, boiska i stadiony sportowe,  komendy policji, 

straŜy poŜarnej i innych słuŜb, parki, place, zieleńce i inne publiczne tereny zielone, 

ogrody działkowe, ulice i drogi wraz z chodnikami i ścieŜkami rowerowymi, przychodnie 

lekarskie i weterynaryjne, restauracje, bary, puby, szpitale, hotele , gospodarstwa 

agroturystyczne, domy wycieczkowe, pensjonaty, biura, sklepy, zakłady produkcyjne, 

usługowe, składowe, magazynowe, logistyczne itp.; 

7) nieruchomościach dwufunkcyjnych – naleŜy przez to rozumieć nieruchomości, których 

część zajmują mieszkańcy, a na pozostałej niezamieszkałej powstają odpady komunalne, 

dla których wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczana jest 

zgodnie z zapisami art. 6j ust. 4 ustawy; 

8) Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2014 (dalej: KPGO) – rozumie się przez to 

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą nr 217 

z dnia 24 grudnia 2010 roku i ogłoszony w Monitorze Polskim  Nr 101, poz. 1183); 

9) Planie Gospodarki Odpadami Dla Województwa Mazowieckiego (WPGO) – rozumie 

się przez to dokument przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 

października 2012 roku nr 211/12;  

10) nieczystościach ciekłych – rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo 

w szczelnych zbiornikach bezodpływowych; 
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11) zbiornikach bezodpływowych – rozumie się przez to instalacje i urządzenia 

przeznaczone do czasowego gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania; 

12) odpadach budowlanych – rozumie się przez to odpady pochodzące z budów, remontów 

i demontaŜu obiektów budowlanych, powstałe w wyniku prowadzenia drobnych robót 

niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia 

robót do organu administracji architektoniczno – budowlanej; 

13) odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach 

domowych a takŜe odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące od 

innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do 

odpadów powstających w gospodarstwach domowych; 

14) odpadach niebezpiecznych –  rozumie się przez to odpady, które ze względu na swoje 

pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny i inne właściwości stanowią zagroŜenie dla 

Ŝycia lub zdrowia ludzi albo dla środowiska, takie jak: baterie, akumulatory, świetlówki, 

resztki farb i lakierów, przeterminowane leki i opakowania po nich, środki do impregnacji 

drewna, przeterminowane środki ochrony roślin i opakowania po nich itp.; 

15) wyselekcjonowanych odpadach komunalnych, nadających się do odzysku i dalszego 

wykorzystania - rozumie się przez to opakowania z papieru i tektury,  tworzyw 

sztucznych, szkła i metalu, wysegregowane z odpadów komunalnych;  

16) odpadach pozostałych po segregacji - rozumie się przez to odpady pozostałe po 

wstępnej segregacji na terenie posesji, zawierające m.in. odpady kuchenne, części 

mineralne, odpady zanieczyszczone w stopniu uniemoŜliwiającym ich wykorzystanie; 

17) odpadach ulegających biodegradacji – rozumie się przez to odpady kuchenne, odpady 

zielone, drewno, papier i makulaturę  nieopakowaniową; 

18) odpadach wielkogabarytowych – rozumie się przez to jeden ze strumieni odpadów 

komunalnych wymienionych w KPGO, które ze względu na swoje rozmiary lub masę nie 

mogą być umieszczone w typowych pojemnikach lub workach, np. zuŜyte meble, zuŜyty 

sprzęt elektryczny i elektroniczny;  

19) odpadach zielonych – rozumie się przez to odpady roślinne ulegające biodegradacji, 

powstające w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów, terenów zielonych i prowadzenia 

upraw a takŜe odpady roślinne powstające na targowiskach, konary i gałęzie drzew;  

20) właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to takŜe współwłaścicieli, 

uŜytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające 

nieruchomości w zarządzie lub uŜytkowaniu, a takŜe inne podmioty władające 

nieruchomością;  
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21) zwierzętach domowych – rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz 

z człowiekiem w jego domu lub innym pomieszczeniu; 

22) zwierzętach gospodarskich – rozumie się przez to zwierzęta utrzymywane w celach 

hodowlanych i produkcyjnych a w szczególności konie, bydło, świnie, owce, kozy, 

strusie, kaczki, indyki, gęsi, kury oraz pszczoły; 

23) chowie zwierząt – rozumie się przez to wszelkie formy posiadania zwierząt 

gospodarskich bez względu na tytuł prawny oraz sposób ich utrzymania i uŜytkowania;  

24) stacjach zlewnych – rozumie się przez to instalacje i urządzenia zlokalizowane przy 

kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalni ścieków, słuŜące do przyjmowania 

nieczystości ciekłych dowoŜonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia.  

25) RIPOK – Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 

 

Rozdział 2 
 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie 
nieruchomości i w miejscach publicznych 

 
§ 3. 

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania na ich terenie czystości 

i porządku oraz naleŜytego  stanu sanitarno – higienicznego poprzez:  

1) wyposaŜenie nieruchomości w pojemniki słuŜące do gromadzenia odpadów komunalnych 

oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 

i technicznym; 

2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, w ciągu 1 roku od daty jej 

wybudowania lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub 

ekonomicznie nieuzasadniona, wyposaŜenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy 

nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające 

wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci 

kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeŜeli nieruchomość jest wyposaŜona 

w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach 

odrębnych. Wymagana miąŜszość gruntów, oddzielających wylot ścieków z oczyszczalni 

przydomowej od najwyŜszego uŜytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych, 

musi zostać udokumentowana; 

3) Selektywne zbieranie następujących rodzajów odpadów: 

a) szkła,  



 6 

b) papieru,  

c) tworzyw sztucznych, 

d) metali, 

e) opakowań wielomateriałowych,   

f) zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i zuŜytych świetlówek,  

g) odpadów wielkogabarytowych, 

h) zuŜytych opon,  

i) powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków 

i chemikaliów, 

j) zuŜytych baterii i akumulatorów,  

k) komunalnych odpadów ulegających biodegradacji,  

l) odpadów budowlanych i rozbiórkowych; 

2) Przekazywanie odpadów zebranych selektywnie przedsiębiorcy lub do Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, Punktów Selektywnej Zbiórki 

Przeterminowanych Leków lub Punktów Selektywnej Zbiórki ZuŜytych Baterii, stosownie 

do rodzaju odpadu; 

3) Dopuszcza się kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji (odpady zielone 

i odpady kuchenne pochodzenia roślinnego) w kompostownikach usytuowanych na 

własnych posesjach. Właściciel nieruchomości, aby móc prowadzić selektywną zbiórkę 

odpadów ulegających biodegradacji we własnym kompostowniku, ma obowiązek 

zgłoszenia tego faktu Wójtowi Gminy i podpisać zobowiązanie, Ŝe będzie wykorzystywał 

uzyskany materiał dla własnych potrzeb; 

4) Przekazywanie odpadów zmieszanych przedsiębiorcy; 

5) Zawieranie umów z przedsiębiorcami na opróŜnianie zbiorników bezodpływowych 

i usuwanie nadmiaru osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków; 

6) Umieszczanie odpadów zebranych selektywnie, dostarczonych do Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych w pojemnikach wskazanych przez pracownika 

obsługującego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych; 

7) Zapewnienie przedsiębiorcy łatwego dostępu do pojemników na odpady komunalne; 

8) W przypadku braku sieci kanalizacyjnej – gromadzenie nieczystości ciekłych w 

zbiornikach bezodpływowych lub oczyszczanie w przydomowych oczyszczalniach 

ścieków spełniających wymagania przepisów odrębnych o ile zapisy miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dopuszczają takie rozwiązania; 

9) Niezwłoczne usuwanie wraków pojazdów mechanicznych; 
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10) zawieranie umów na odbiór odpadów komunalnych i opróŜnianie zbiorników 

bezodpływowych z odbiorcami  odpadów i nieczystości ciekłych; 

11) utrzymanie w naleŜytym stanie sanitarnym pomieszczeń z pojemnikami do zbierania 

odpadów;  

12) uprzątanie błota, śniegu, lodu z części nieruchomości udostępnionych do uŜytku 

publicznego oraz chodników i ciągów pieszych przylegających bezpośrednio do 

nieruchomości. Usuwanie śniegu, lodu, błota i innych nieczystości powinno odbywać się 

przez odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów 

mechanicznych. Zabrania się zgarniania śniegu, lodu, błota, piasku i innych 

zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię lub do studzienek kanalizacyjnych;  

13) usuwanie nawisów lodu (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości; 

14) usuwanie śniegu z dachów budynków uŜyteczności publicznej; 

15) usuwanie ze ścian budynków, ogrodzeń i innych obiektów, ogłoszeń, plakatów, napisów, 

rysunków itp., umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianego przepisami 

prawa; 

16) umieszczanie reklam, plakatów i ogłoszeń jedynie w miejscach do tego celu 

przeznaczonych; 

17) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek 

materiałów budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji obiektów 

budowlanych lub budowy bez moŜliwości ich magazynowania na terenach publicznych; 

18) dbanie o estetykę budynków i obiektów znajdujących się na terenie nieruchomości; 

19) usuwanie chwastów, odpadów i innych zanieczyszczeń z nieruchomości 

niezamieszkałych; 

20) utrzymywanie zadrzewienia i zakrzewienia na terenach nieruchomości połoŜonych 

wzdłuŜ ciągów komunikacyjnych w stanie nie powodującym utrudnień w ruch pieszym 

i kołowym w obrębie tych ciągów komunikacyjnych; 

21) wykonywanie obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu na terenie budowy 

naleŜy do wykonawcy robót budowlanych; 

22) oznaczanie nieruchomości zabudowanych numerem porządkowym nadanym przez gminę; 

23) właściciele i zarządcy nieruchomości publicznych, na których znajdują się place zabaw 

dla dzieci, zobowiązani są do: utrzymania urządzeń do zabaw w naleŜytym stanie 

technicznym i sanitarnym, zapewniającym bezpieczeństwo i higienę oraz do wymiany  

piasku w piaskownicach, co najmniej raz w roku. 
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§ 4. 

Organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposaŜenia miejsca, na którym 

odbywa się ona w jeden pojemnik o pojemności 120 l na 20 osób uczestniczących w imprezie 

oraz w szalety przenośne w ilości jeden szalet na 100 osób uczestniczących w imprezie jeŜeli 

czas jej trwania nie przekracza 4 godzin, jeśli jest on dłuŜszy ilości te naleŜy zwiększyć 

o 50% w stosunku do podanych wyŜej, na kaŜde następne 4 godziny trwania imprezy; 

organizatorzy imprezy są zobowiązani zawrzeć umowy z przedsiębiorcami na dostarczenie 

pojemników i szaletów oraz opróŜnienie i uprzątnięcie ich;  

 

§ 5. 

1. Na terenie gminy zabrania się:  

1) spalania odpadów na powierzchni ziemi i w instalacjach grzewczych budynków 

(z wyjątkiem pozostałości roślin i odpadów drewna nie zawierających substancji 

niebezpiecznych dla środowiska). Spalanie pozostałości roślin i odpadów drewna nie 

zawierających substancji niebezpiecznych dla środowiska powinno odbywać się zgodnie 

z przepisami p.poŜ.i nie naruszać innych przepisów prawa; 

2) spalania odpadów w pojemnikach przeznaczonych do ich zbierania; 

3) gromadzenia na terenie nieruchomości odpadów, które nie zostały na niej wytworzone; 

4) podrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów, 

punktów gastronomicznych i usługowych oraz innych nieruchomości, na których 

powstają odpady do koszy ulicznych lub pojemników innych właścicieli; 

5) niszczenia lub uszkadzania obiektów małej architektury, trawników oraz zieleńców, 

urządzeń wyposaŜenia placów zabaw, urządzeń do zbierania odpadów, obiektów 

przeznaczonych do umieszczania reklam i ogłoszeń, urządzeń stanowiących elementy 

infrastruktury komunalnej; 

6) umieszczania afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń itp. w miejscach do tego nie 

wyznaczonych;  

7) malowania grafitti poza wyznaczonymi do tego ścianami; 

8) wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu; 

9) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt; 

10) wywoŜenia i wysypywania jakichkolwiek odpadów poza teren nieruchomości (np. do 

lasu, przydroŜnych rowów, na tereny opuszczone itp.) za wyjątkiem dostarczania 

wysegregowanych odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 
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Punktów Selektywnej Zbiórki Przeterminowanych Leków lub Punktów Selektywnej 

Zbiórki ZuŜytych Baterii;  

11) opróŜniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości;  

12) odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych do zbiorników bezodpływowych, 

w których gromadzone są nieczystości ciekłe; 

13) wypalania łąk, pastwisk, nieuŜytków, rowów, pasów przydroŜnych, szlaków kolejowych 

oraz trzcinowisk i szuwarów;  

14) uŜywania środków chemicznych do usuwania śniegu i lodu szkodliwych dla środowiska, 

poza środkami dopuszczonymi w przepisach odrębnych tj. chlorkami sodu, wapnia 

i magnezu oraz ich mieszaninami; 

15) zwoŜenia i składowania w miejscach na ten cel nie przeznaczonych ziemi z wykopów, 

gruzu oraz innych odpadów budowlanych. 

 

2. Zarządcy dróg i terenów publicznych zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez: 

1) OdśnieŜanie dróg, usuwanie lodu, błota i innych zanieczyszczeń z terenów dróg 

i chodników nie przylegających bezpośrednio do sąsiadujących z nimi nieruchomości oraz 

z chodników w ciągach niezabudowanych;  

2) Usuwanie odpadów i innych zanieczyszczeń z poboczy dróg oraz konserwację zieleni 

przydroŜnej.  

3) Umieszczanie wzdłuŜ dróg i ciągów pieszych koszy ulicznych o pojemnościach 

określonych niniejszym regulaminem; odległość pomiędzy koszami musi być 

dostosowana do natęŜenia ruchu pieszego w obrębie dróg i ciągów pieszych; 

4) WyposaŜanie przystanków komunikacji miejskiej w kosze umieszczane w obrębie wiat 

przystankowych lub w ich sąsiedztwie. 

 

§ 6. 

Ustala się następujące zasady w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych 

i przydomowych oczyszczalni ścieków: 

1) OpróŜnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zamówienia 

właściciela nieruchomości, złoŜonego podmiotowi uprawnionemu, z którym podpisał 

umowę cywilno - prawną.  

2) Częstotliwość opóźniania z nadmiernych osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni 

przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.   
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3) Częstotliwość opróŜniania zbiorników bezodpływowych wynika z ich pojemności, ilości 

uŜytkowników z nich korzystających oraz ilości wody zuŜywanej na cele socjalno - 

bytowe. W przypadku posesji których nie zamieszkują mieszkańcy częstotliwość 

opróŜniania zbiorników bezodpływowych wynika z pojemności zbiorników oraz ilości 

wody zuŜywanej na cele socjalno – bytowe. Ilość wody zuŜywanej na cele socjalno – 

bytowe naleŜy ustalać w oparciu o wskazania wodomierza lub w oparciu o jednostkowe 

wskaźniki zuŜycia wody określone w przepisach odrębnych. Przyjęta częstotliwość 

opróŜniania zbiorników bezodpływowych musi zabezpieczać przed przepełnianiem się 

zbiornika bezodpływowego.  

 

Rozdział 3 
 
Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami 

samochodowymi 
 

§ 7. 
1) Zabrania się mycia i naprawy pojazdów samochodowych na terenach publicznych, poza 

myjniami i warsztatami naprawczymi. 

2) Mycie pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości nie słuŜących do uŜytku 

publicznego jest dopuszczalne, pod warunkiem stosowania czystej wody oraz środków 

nieszkodliwych dla środowiska, przy czym nie moŜe ono powodować uciąŜliwości dla 

innych osób korzystających z tej lub sąsiedniej nieruchomości. 

3) Naprawa pojazdów samochodowych związana z ich bieŜącą eksploatacją jest dozwolona 

na terenie nieruchomości, pod warunkiem, Ŝe nie spowoduje to zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych, gruntowych lub gleby. Powstałe odpady powinny być gromadzone 

i usuwane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. 

 

 

Rozdział 4 

Rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania 
odpadów komunalnych 

§ 8. 

Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 

na terenie nieruchomości:  
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1) kosze uliczne o pojemności od 35 do 70l;  

2) pojemniki na odpady o pojemności 110l,120l, 240l,360l, 1100l, 1500l; 

3) worki o pojemności od 60 do 120l;  

4) kontenery o pojemności do 10 m3; 

Określa się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych 

odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:  

1. Zabudowa jednorodzinna:  

a) nieruchomości zamieszkałe przez 1-2 osoby:  

b) jeden pojemnik o pojemności 110l  na odpady zmieszane, 

c) dwa worki 120 l z folii LDPE na papier, tworzywa sztuczne, metal i opakowania  

wielomateriałowe,  

d) jeden worek 80 l z folii LDPE na szkło,  

e) jeden worek o pojemności 120 l na odpady ulegające biodegradacji. 

2) nieruchomości zamieszkałe przez 3-4 osoby  

a) jeden pojemnik o pojemności 240 l na odpady zmieszane lub pojemniki o łącznej 

pojemności 240l,  

b) trzy worki 120 l z folii LDPE na papier, tworzywa sztuczne, metal i opakowania 

wielomateriałowe,  

c) jeden worek 80 l z folii LDPE na szkło,  

d) jeden worek o pojemności 120 l na odpady ulegające biodegradacji. 

3) nieruchomości, na której zamieszkuje 5-6 osób:  

a) jeden pojemnik o pojemności 360 l na odpady zmieszane lub pojemniki o łącznej 

pojemności 360 l,  
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b) cztery worki 120 l z folii LDPE na papier, tworzywa sztuczne, metal i opakowania 

wielomateriałowe,  

c) dwa worki 80 l z folii LDPE na szkło,  

d) jeden worek o pojemności 120 l na odpady ulegające biodegradacji. 

4) nieruchomości, na której zamieszkuje powyŜej 6 osób:  

a) dodatkowo jeden pojemnik o pojemności 120 l na odpady zmieszane na kaŜde 

kolejne dwie osoby lub odpowiednio większy pojemnik,  

b) dodatkowo jeden worek 120 l z folii LDPE na papier, tworzywa sztuczne, metal 

i opakowania wielomateriałowe na kaŜde kolejne dwie osoby,  

c) dodatkowo jeden worek 80 l z folii LDPE na szkło na kaŜde kolejne dwie osoby.  

d) jeden worek o pojemności 120 l na odpady ulegające biodegradacji. 

5) Zabudowa wielorodzinna:  

a) jeden kontener 1100 l na odpady zmieszane, przypadający na 60 mieszkańców lub 

jeden budynek wielorodzinny,  

b) jeden kontener 1100 l  na odpady surowcowe (papier i opakowania 

wielomateriałowe, tworzywa sztuczne i metal) przypadający na 60 mieszkańców lub 

jeden budynek wielorodzinny,  

c) jeden kontener 240 l na szkło przypadający na jeden budynek wielorodzinny.  

 

§ 9. 

1. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, zobowiązani są dostosować pojemność 

pojemników na odpady komunalne zmieszane do swych indywidualnych potrzeb, 

uwzględniając następujące normy:  

1) dla szkół 3 l na kaŜdego ucznia i pracownika;  

2) dla Ŝłobków i przedszkoli 3 l na kaŜde dziecko i pracownika; 
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3) dla lokali handlowych 50 l na kaŜde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak, co 

najmniej jeden pojemnik 120 l na lokal;   

4) dla punktów handlowych poza lokalem 50 l na kaŜdego zatrudnionego, jednak, co 

najmniej jeden pojemnik 120 l na kaŜdy punkt;  

5) dla lokali gastronomicznych 15 l na jedno miejsce konsumpcyjne;   

6) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji, co najmniej jeden pojemnik 120 l;   

7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu  do 

pomieszczeń biurowych i socjalnych pojemnik 120 l na kaŜdych 10 pracowników;   

8) dla hoteli, pensjonatów, domów opieki 20 l na jedno łóŜko;   

9) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości 

wymagane jest równieŜ ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego 

pojemnika na odpady o minimalnej pojemności 120 l.  

2. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do wyposaŜenia 

nieruchomości w odpowiednią liczbę worków lub pojemników do selektywnego gromadzenia 

selektywnie zbieranych odpadów komunalnych.  

3. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do przekazywania odpadów 

komunalnych przedsiębiorcy, na zasadach określonych w umowie.  

 

§ 10. 

W sytuacji, gdy na terenie nieruchomości znajdują się pomieszczenia, w których 

zamieszkują mieszkańcy i pomieszczenia niemieszkalne (nieruchomości dwufunkcyjne), 

właściciele nieruchomości powinni zawrzeć osobną umowę na wywóz odpadów 

komunalnych powstających w pomieszczeniach w których nie zamieszkują mieszkańcy.  

 

Rozdział 5 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych stałych 
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§ 11 

Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych 

z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości 

i porządku na nieruchomości.  

1. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się 

poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach i workach, a następnie 

odebranie ich przez przedsiębiorcę lub poprzez ich dostarczenie do Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, Punktów Selektywnej Zbiórki 

Przeterminowanych Leków lub Punktów Selektywnej Zbiórki ZuŜytych Baterii, 

stosownie do rodzaju odpadu; 

2. Odbieranie odpadów odbywać się będzie z częstotliwością określoną przez Gminę 

w harmonogramie który zostanie dostarczony właścicielom nieruchomości 

zamieszkałych.  

3. Podmiot odbierający odpady komunalne odbierze wyłącznie odpady umieszczone 

w pojemnikach i workach przeznaczonych na ten cel; pozostałe odpady zbierane 

selektywnie właściciele nieruchomości dostarczają we własnym zakresie do Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, Punktów Selektywnej Zbiórki 

Przeterminowanych Leków lub Punktów Selektywnej Zbiórki ZuŜytych Baterii, 

stosownie do rodzaju odpadu; 

4. Odpady zgromadzone obok pojemników i worków, o których mowa w ust. 3, a takŜe 

umieszczone w pojemnikach i workach innych niŜ przeznaczone na ten cel, nie będą 

odbierane.  

 

§ 12. 

Ustala się następujące częstotliwości odbierania odpadów komunalnych 

z nieruchomości zamieszkałych:  

1. Odpady komunalne zmieszane:  

1) domy jednorodzinne – 2 x miesiąc,  

2) budynki wielorodzinne – nie rzadziej niŜ 1 x tydzień. 
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2. Odpady komunalne zbierane selektywnie:  

1) papier, tworzywa sztuczne, metal, szkło z terenów zabudowy jednorodzinnej – 1 x 

miesiąc,  

2) papier, tworzywa sztuczne, metal, szkło z terenów zabudowy wielorodzinnej – 1 x 

miesiąc,  

3) odpady wielkogabarytowe – 1 x rok,  

4) odpady ulegające biodegradacji – w okresie od 1 kwietnia do 31 października  - 

z częstotliwością 2 razy w miesiącu, w okresie od 1 listopada do 31 marca – raz 

w miesiącu, 

5) zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zuŜyte akumulatory, zuŜyte świetlówki 

i chemikalia, zuŜyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, papier, tworzywa sztuczne, 

metal i opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji –  dostarczane do 

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w godzinach jego otwarcia oraz 

umieszczane w pojemnikach wskazanych przez pracownika obsługującego Punkt 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 

6) zuŜyte baterie - dostarczane do Punktów Selektywnej Zbiórki ZuŜytych Baterii 

w godzinach jego otwarcia oraz umieszczane w przeznaczonych na ten cel pojemnikach, 

7) przeterminowane leki - dostarczane do Punktów Selektywnej Zbiórki Przeterminowanych 

Leków w godzinach jego otwarcia oraz umieszczane w  przeznaczonych na ten cel 

pojemnikach, 

 

§ 13. 

1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości 

nie zamieszkałych:  

a) odpady segregowane – nie rzadziej niŜ 1 x miesiąc,   

b) odpady niesegregowane – nie rzadziej niŜ 2 x miesiąc,  

2. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości nie zamieszkałych 

naleŜy dostosować do specyfiki działalności prowadzonej na nieruchomości. 
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§ 14. 

Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do uŜytku 

publicznego naleŜy dostosować do szybkości zapełniania się koszy w taki sposób, aby nie 

dopuścić do ich przepełnienia.  

 

Rozdział 6 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

 

§ 15. 

1. Odpady komunalne zmieszane, odpady zielone i bioodpady oraz pozostałości z sortowania 

pochodzące z terenu gminy i przeznaczone do składowania mogą być zagospodarowywane 

wyłącznie w ramach regionu warszawskiego. 

2. Odpady zmieszane, zielone i bioodpady oraz pozostałości z sortowania przeznaczone do 

składowania, muszą być kierowane w pierwszej kolejności do instalacji posiadających status 

RIPOK, połoŜonych najbliŜej miejsca wytworzenia odpadów. Dopiero w przypadku braku 

wolnych mocy przerobowych RIPOK, odpady mogą być kierowane do instalacji, 

przetwarzającej dany rodzaj odpadów przewidzianej do zastępczej obsługi regionu.  

3. Kolejność kierowania strumienia odpadów moŜe ulec tymczasowej zmianie, tylko w sytuacji 

awarii RIPOK lub innej sytuacji uniemoŜliwiającej przyjęcie odpadów. W takim przypadku, 

odpady powinny zostać przekazane do instalacji wskazanej jako zastępcza na wypadek 

awarii, zgodnie z WPGO. 

4. Od dnia 1 stycznia 2013 roku, wszystkie zmieszane odpady komunalne powinny być 

kierowane do instalacji termicznego lub mechaniczno-biologicznego przetwarzania, 

a w przypadku ich braku do instalacji do zastępczej obsługi regionu, zapewniającej 

przetworzenie odpadów. Przekazanie zmieszanych odpadów komunalnych do 

unieszkodliwienia na składowisku jest moŜliwe tylko i wyłącznie w przypadku braku 
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moŜliwości zagospodarowania odpadów w instalacjach regionalnych i zastępczych 

wyznaczonych dla regionu, zapewniających odpowiednie przetworzenie odpadów. 

5. Odpady selektywnie zebrane, powinny trafiać zgodnie z zasadą bliskości do instalacji 

regionalnych, które mają moŜliwość ich właściwego zagospodarowania lub w przypadku 

braku takiej moŜliwości, mogą one być kierowane do innych instalacji przetwarzających 

poszczególne frakcje odpadów selektywnie zebranych.  

 

ROZDZIAŁ 7 
 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe 
 

§ 16. 
 

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa 

i środków ostroŜności, zapewniających ochronę zdrowia i Ŝycia ludzi oraz zwierząt, 

a takŜe dołoŜenia starań, aby zwierzęta te nie były uciąŜliwe dla otoczenia. 

2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej 

opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru. 

 

§ 17. 

1.  Do obowiązków właścicieli nieruchomości utrzymujących zwierzęta domowe naleŜy: 

1) w odniesieniu do psów: 

a)  systematyczne szczepienie przeciwko wściekliźnie i okazywanie świadectw 

szczepienia na wezwanie uprawnionych urzędów, 

b) uzyskanie zezwolenia wójta gminy na utrzymanie psa rasy uznawanej 

za agresywną, zgodnie z przepisami szczególnymi, 

c)  wyposaŜenie psa w obroŜę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne – 

w kaganiec, 

d)  trwałe oznakowanie umoŜliwiające identyfikację i ustalenie właściciela psa, 

e) prowadzenie psa w miejscach publicznych wyłącznie na smyczy, a psa rasy 

uznawanej za agresywną – na smyczy i w nałoŜonym kagańcu; zwolnienie psa ze 

smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, 

Ŝe pies jest w nałoŜonym kagańcu a właściciel ma nad nim pełną kontrolę, 
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f)  nieruchomość, na której utrzymywane są psy rasy agresywnej, powinna być 

oznakowana tablicą ostrzegawczą; zaleca się oznakowanie posesji, na których 

przetrzymywane są psy ras innych niŜ uznane za agresywne, 

g) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie 

nieruchomości moŜe mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona 

w sposób uniemoŜliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób 

trzecich, odpowiednio oznakowaną tabliczką ze stosowanym ostrzeŜeniem; 

2) w odniesieniu do kotów – zaleca się systematyczne szczepienie przeciw wściekliźnie; 

3)  w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych, w tym psów i kotów: 

a) stały i skuteczny dozór, 

b) niewprowadzanie zwierząt do obiektów uŜyteczności publicznej, z wyłączeniem 

obiektów przeznaczonych  dla zwierząt, takich jak lecznice, itp.,  

c) niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów zabaw dla dzieci i boisk 

sportowych z wyjątkiem psów przewodników osób niepełnosprawnych, 

d) natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli zwierząt, zanieczyszczeń 

pozostawionych przez stanowiące ich własność zwierzęta domowe w obiektach 

i na innych terenach przeznaczonych do uŜytku publicznego, a w szczególności na 

chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp. 

2. Hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione dla 

hodujących zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy. 

3. Postanowienia ust. 3 dotyczą takŜe zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych 

w charakterze zwierząt domowych. 

 

§ 18. 

Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna 

uchwała Rady Gminy Stare Babice.  

 

ROZDZIAŁ 8 

Wymagania związane z utrzymywaniem zwierząt gospodarskich na 

terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

 

§ 19. 
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1. Zakazuje się chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenie ogródków 

działkowych oraz na obszarach o zwartej zabudowie. 

2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie 

zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami: 

1) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych; 

2) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt 

i spełniających wymogi przepisów budowlanych; 

3) wytwarzane podczas prowadzenia hodowli odpady i nieczystości muszą być 

gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie mogą powodować 

zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych; 

 

 

ROZDZIAŁ 9 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej 

przeprowadzenia 

 

§ 20. 

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania deratyzacji na terenie 

nieruchomości w miarę potrzeb. 

 

§ 21. 

Termin i obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji podaje do publicznej 

wiadomości Wójt Gminy w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem 

Sanitarnym, poprzez ogłoszenie w miejscach zwyczajowo przyjętych do tego celu. 

 

§ 22. 

W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagroŜenie sanitarne, Wójt 

Gminy w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi obszary 

podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz wyda zarządzenie z terminem jej 

przeprowadzenia. 

 

§ 23. 
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Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciąŜają właścicieli nieruchomości. 

 

 

ROZDZIAŁ 10 

Odpowiedzialność karna 

  
§ 24. 

Kto nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie, podlega karze 

grzywny w trybie przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.  

 

 

ROZDZIAŁ 11 
 

Postanowienia końcowe 
 

§ 25. 
 

Prawo do kontroli w zakresie przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu 

posiada Wójt Gminy Stare Babice i inne upowaŜnione organy. 

 

§ 26. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Babice. 

 

§ 27. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

 


