
 

 

 

         Projekt 

Załącznik nr ..... 

do uchwały Nr ................ 

Rady Gminy Baranów 

z dnia .............................. 

 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 

NA TERENIE GMINY BARANÓW 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej "Regulaminem", określa szczegółowe zasady utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Baranów. 

 

Rozdział 2. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości i 
terenach przeznaczonych do użytku publicznego 

§2. 1. Właściciele nieruchomości, zobowiązani są do selektywnego zbierania i przekazywania  
przedsiębiorcy uprawnionemu do odbioru odpadów komunalnych, na zasadach określonych 
Regulaminem następujących rodzajów odpadów komunalnych: 
1) papieru, 
2) metali, 
3) tworzyw sztucznych, 
4) szkła, 
5) odpadów opakowaniowych wielomateriałowych 
6) bioodpadów 
7) odpadów komunalnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
2. Mieszkańcy gminy zobowiązani są do selektywnego zbierania i dostarczania we własnym zakresie  
do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych następujących rodzajów odpadów 
komunalnych: 
1) wymienionych w § 2 ust. 1 
2) przeterminowanych leków; 
3) chemikaliów; 
4) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 



5) zużytych baterii i akumulatorów; 
6) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych; 
7) zużytych opon; 
8) odpadów budowlanych i rozbiórkowych; 
9) odpadów tekstyliów i odzieży. 
§3. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątania niezwłocznie po opadach, błota, 
śniegu i lodu z powierzchni chodników, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi 
publicznej służącej dla ruchu pieszego, z wyłączeniem miejsc przeznaczonych do postoju pojazdów, 
styczną z granicą nieruchomości. Uprzątanie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na 
usunięciu ich w miejsca niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów. 
2. Zabrania się uprzątania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodników na teren jezdni 
oraz składowania na terenach zieleni, pod drzewami: śniegu, lodu, błota pośniegowego 
zawierających środki chemiczne używane do usuwania śliskości. 
§4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami, może odbywać się wyłącznie przy użyciu 
środków ulegających biodegradacji, w miejscach nieprzeznaczonych do użytku publicznego, o 
utwardzonej, szczelnej nawierzchni, posiadających odprowadzenie powstających ścieków po 
podczyszczeniu do kanalizacji sanitarnej lub do zbiornika bezodpływowego, z którego są usuwane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
2. Zabrania się prowadzenia poza miejscami do tego przeznaczonymi prac związanych z naprawą 
pojazdów, które mogą spowodować zanieczyszczenie środowiska, w szczególności: wymiany oleju, 
prac blacharskich, lakierniczych, itp. 
§5. 1. Odpady komunalne ulegające biodegradacji można zbierać i gromadzić w przydomowych 
kompostownikach. Właściciele nieruchomości nie posiadający możliwości zbierania i gromadzenia 
odpadów ulegających biodegradacji w przydomowych kompostownikach mogą zbierać te odpady w 
workach koloru brązowego, wystawiać przed posesję w dniu odbioru odpadów. 
 

Rozdział 3. 
 

Rodzaje pojemników lub worków do zbierania odpadów komunalnych 
na terenie nieruchomości i na drogach publicznych, 
wymagania dotyczące ich minimalnej pojemności 

oraz rozmieszczenia i utrzymywania 
 

§6. 1. Jeśli przepisy niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej, do zbierania odpadów komunalnych 
stosuje się szczelne pojemniki lub worki wykonane z trwałego materiału, w szczególności metalu lub 
tworzywa sztucznego, wyposażone w klapy, pokrywy lub wiązania, umożliwiające ich zamknięcie, 
oznakowane w sposób jednoznacznie wskazujący na rodzaj zbieranych w nich odpadów. 
2. Konstrukcja pojemników powinna umożliwiać ich opróżnianie przy użyciu grzebieniowego, 
bramowego lub hakowego mechanizmu załadowczego pojazdów przeznaczonych do odbioru 
odpadów albo hydraulicznym dźwigiem samochodowym. 
3. Do zbierania odpadów komunalnych, papieru i tektury, tworzyw sztucznych, metali, odpadów 
opakowaniowych wielo materiałowych, szkła oraz bioodpadów i odpadów zielonych stosuje się 
pojemniki lub worki spełniające łącznie następujące warunki: 

1) o pojemności od 60 do 120 litrów, 
2) wykonane z folii polietylowej LDPE lub równoważnego materiału o grubości zapewniającej 

odporność na rozerwanie, 
3) odporne na działanie promieni UV, niskich temperatur oraz środków chemicznych, 
4) przezroczyste lub półprzezroczyste, umożliwiające wizualną kontrolę zawartości. 

4. Do zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego stosuje się wyłącznie pojemniki, 
których konstrukcja umożliwia umieszczanie w nich odpadów w sposób ograniczający możliwość ich 
uszkodzenia lub zniszczenia. 



5. Do zbierania odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stosuje 
się pojemniki umożliwiające zachowanie technicznych warunków ich odbioru. 
6. Do zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych można stosować również worki przeznaczone 
do zbierania tego rodzaju odpadów. 
7. Do zbierania odpadów na drogach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do użytku 
publicznego, stosuje się pojemniki, wykonane z materiałów niepalnych, o konstrukcji 
zabezpieczającej odpady przed opadami atmosferycznymi i rozwiewaniem. 
 
 
§7. Pojemniki oraz worki do zbierania poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych oznacza się 
kolorem: 
1) żółtym - jeśli zbiera się w nich tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe; 
2) zielonym - jeśli zbiera się w nich szkło; 
3) niebieskim - jeśli zbiera się w nich papier i makulaturę; 
4) brązowym - jeśli zbiera się w nich odpady zielone i biodegradowalne; 
5) czerwonym - jeśli zbiera się w nich odpady niebezpieczne; 
6) czarnym - jeśli zbiera się w nich pozostałe po segregacji, zmieszane odpady komunalne. 
§8. Do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych stosuje się pojemniki lub worki o 
pojemnościach od 0,12 m³ do 0,24 m³. 
§ 9. 1. Do zbierania odpadów komunalnych stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 2, pojemniki lub worki o 
pojemności nie mniejszej niż 0,12 m³, za wyjątkiem pojemników ulicznych, których pojemność nie 
powinna być mniejsza niż 0,02 m³. 
2. Łączna pojemność pojemników lub worków, w które wyposażona jest nieruchomość, powinna być 
tak dostosowana, aby nie dochodziło do ich przepełniana i zalegania odpadów na ziemi. 
3. Minimalną łączną pojemność pojemników lub worków oblicza się przyjmując, że powinna ona 
odpowiadać sumarycznej objętości wszystkich odpadów komunalnych wynoszącej w przypadku: 
1) nieruchomości zamieszkałej - 60 litrów na każdego mieszkańca nieruchomości; 
2) dla obiektów biurowych, usługowych, produkcyjnych i rzemieślniczych, magazynów, hurtowni oraz 
obiektów użyteczności publicznej: 40 litrów na jedną osobę zatrudnioną, 
3) dla obiektów gastronomicznych: 5 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne w restauracji lub 
stołówce, zaś dla lokali nieposiadających miejsc konsumpcyjnych 120 litrów na jeden lokal, 
4) dla obiektów hotelowych, pensjonatów, moteli oraz innych o podobnym charakterze: 40 litrów na 
jedno łóżko, 
5) dla szkół, przedszkoli, żłobków i placówek o podobnym charakterze: 10 litrów odpowiednio na 
jednego ucznia i jedną osobę zatrudnioną, 
6) dla obiektów handlowych takich jak sklepy, supermarkety: 40 litrów na jedną osobę zatrudnioną. 
7) dla obiektów, w których wykonywane są świadczenia zdrowotne, z wyłączeniem świadczeń 
szpitalnych i całodobowych: 40 litrów na jedną osobę zatrudnioną, 
4. Jeżeli położenie lub charakter nieruchomości uniemożliwia lub utrudnia wyposażenie jej w 
pojemniki lub worki o pojemności obliczonej zgodnie z ust. 3, dopuszcza się wyposażenie takiej 
nieruchomości w pojemnik lub worek o mniejszej pojemności, o ile częstotliwość opróżniania tego 
pojemnika przez podmiot odbierający odpady komunalne będzie gwarantowała w każdym tygodniu 
możliwość pozbywania się odpadów o objętości odpowiadającej łącznej minimalnej pojemności 
pojemników. 
5. Jeżeli właściciele więcej niż jednej nieruchomości korzystają z tych samych pojemników lub 
worków, łączna pojemność tych pojemników winna odpowiadać co najmniej sumie minimalnej 
pojemności pojemników, wymaganej zgodnie z ust. 2 dla każdej z nieruchomości. 
§10. Utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym polega 
w szczególności na okresowym myciu i dezynfekcji pojemników, nie rzadziej jednak niż raz na 6 
miesięcy, konserwacji oraz ich wymianie w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia 
uniemożliwiającego dalsze użytkowanie. 

 



Rozdział 4. 
Zasady dotyczące częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości 

ciekłych 
 

§11. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do: 
1) wyposażenia nieruchomości w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, 
2) wyznaczenia i odpowiedniego przygotowania we własnym zakresie i na własny koszt punktu 
gromadzenia odpadów; 
3) zapewnienia czystości i właściwego stanu sanitarnego tych pojemników oraz punktu gromadzenia 
odpadów. 
2. W przypadku krótkotrwałego zwiększenia ilości odpadów, dopuszcza się zbieranie nadwyżki 
powstających na terenie nieruchomości odpadów w workach. 
§12. 1. Właściciele lub zarządzający parkami, drogami znajdującymi się na obszarze zabudowanym 
oraz przystankami komunikacji miejskiej są zobowiązani do ustawienia na tych terenach pojemników 
na odpady i ich opróżniania z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu, ale nie rzadziej niż raz w 
tygodniu. . 
§13. Właściciele nieruchomości, na których odbywają się imprezy masowe mają obowiązek 
zapewnienia wystarczającej - w stosunku do osób w niej uczestniczących - liczby pojemników lub 
kontenerów do gromadzenia odpadów oraz szaletów, a także niezwłocznego posprzątania terenu 
imprezy wraz z terenem przyległym, każdorazowo określanym przez wydającego decyzję 
administracyjną zezwalającą na organizację imprezy. 
§14. Właściciele nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gastronomiczna lub 
handlowa w branży spożywczej, w tym w czasie imprez, zobowiązani są odpowiednio do: 
1) ustawienia na zewnątrz lokalu lub obiektu wystarczającej liczby pojemników na odpady i ich 
opróżniania z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu oraz sprzątania otoczenia lokalu ze śmieci 
związanych z prowadzoną działalnością handlową lub gastronomiczną, bez względu na to czy obok 
znajduje się pojemnik na odpady usytuowany na terenach, o których mowa w § 11 Regulaminu; 
2) gromadzenia zużytych olejów jadalnych używanych w procesach technologicznych w szczelnych 
pojemnikach dostarczanych przez odbierających oleje, a ich wywóz udokumentować dowodem 
przekazania odpadów. 
§15. 1. Odbiór odpadów z pojemników lub worków służących do ich gromadzenia musi odbywać się 
w sposób systematyczny, zapobiegający gniciu odpadów, przepełnianiu pojemników oraz 
zanieczyszczaniu i zaśmiecaniu terenu przyległego, z następującą częstotliwością: 
1) odpadów zmieszanych (pozostałych po segregacji odpadów) – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie 
w okresie kwiecień – październik, w pozostałym okresie co trzy tygodnie – zgodnie z 
harmonogramem 
2) bioodpadów i odpadów zielonych - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie kwiecień – 
październik,  w pozostałym okresie co trzy tygodnie – zgodnie z harmonogramem 
3) szkła –  nie rzadziej niż raz na sześć tygodni – zgodnie z harmonogramem; 
4) papieru –  nie rzadziej niż raz na sześć tygodni- zgodnie z harmonogramem 
5) tworzyw sztucznych, metali, odpadów opakowaniowych wielo materiałowych –  nie rzadziej niż raz 
na cztery tygodnie – zgodnie z harmonogramem; 
6) odpadów z pojemników ustawionych przy drogach publicznych, przystankach komunikacji 
miejskiej oraz innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego - nie rzadziej niż raz w 
tygodniu; 
7) odpadów odzieży i tekstyliów - w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż dwa razy w roku; 
8) przeterminowanych leków – w miarę potrzeb, w zależności od zgłoszeń z punktu zbiórki, ale nie 
rzadziej niż raz w miesiącu 
9) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz opon - nie rzadziej niż dwa razy w roku, na 
wiosnę i na jesieni, bądź na bieżąco w PSZOK 
2. Odbiór odpadów komunalnych odbywa się w godzinach pomiędzy 6:30 a 18:00, w sposób 
niepowodujący nadmiernych uciążliwości. 



§16. Do odbioru przeterminowanych leków służą , odpowiednio oznakowane i specjalnie 
zabezpieczone pojemniki, ustawione w aptekach, ośrodkach zdrowia i Urzędzie Gminy. 
§17. Odpady tekstyliów i odzieży mogą być gromadzone w specjalnych, zabezpieczonych i 
oznakowanych pojemnikach. 
§18. 1. Właściciele nieruchomości są obowiązani do przekazania zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego podmiotowi zbierającemu zużyty sprzęt, a zużytych baterii i zużytych akumulatorów 
podmiotowi odbierającemu zużyte baterie lub zużyte akumulatory albo do miejsc odbioru tych 
odpadów prowadzonych m.in. przez sprzedawcę. 
2. Informację o punktach zbierania zużytego sprzętu można uzyskać na stronie internetowej Urzędu 
Gminy a także u sprzedawców detalicznych i hurtowych tego sprzętu. 
§19. Papier, szkło i tworzywa sztuczne są zbierane w specjalnych pojemnikach ustawianych w 
zestawach na terenie gminy. 
§20. Właściciele nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, a nie zamieszkują 
mieszkańcy zobowiązani są do pozbywania się odpadów w sposób określony w §18, przy czym 
przekazywanie odpadów następuje na podstawie indywidualnej umowy zawartej pomiędzy 
właścicielem nieruchomości a przedsiębiorcą, wpisanym do rejestru działalności regulowanej. 
Przepisów określonych w § 7 o przekazywaniu odpadów do punktów selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych nie stosuje się. 
§21. 1.Właściciele nieruchomości zabudowanych, usytuowanych na terenach nie uzbrojonych w sieć 
kanalizacji sanitarnej, wyposażonych w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych, zobowiązani są 
do zapewnienia usuwania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych w odstępach czasu, 
uniemożliwiających ich przepełnienie oraz wylewanie się i przenikanie jego zawartości do gruntu, nie 
rzadziej niż raz na kwartał. 
2.Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się osadów ściekowych z przydomowych 
oczyszczalni ścieków bytowych z częstotliwością wynikającą z ich instrukcji eksploatacji, jednak nie 
rzadziej niż raz w roku. 
3.Nieczystości ciekłe z terenu nieruchomości powinny być przekazywane uprawnionemu 
przedsiębiorcy, posiadającemu zezwolenie Wójta Gminy Baranów na prowadzenie działalności w 
zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, w ramach 
zawartej umowy. 
§22. 1.W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odbierane będą niżej wymienione 
odpady, dostarczone we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie 
gminy Baranów: 
a) papier (opakowania z papieru i tektury, gazety, czasopisma i ulotki, zeszyty, papier biurowy, 
kartony, torby papierowe), 
b) szkło (butelki po napojach i żywności, słoiki bez metalowych nakrętek, szklane opakowania po 
kosmetykach) 
c) metale i tworzywa sztuczne (butelki z tworzyw sztucznych, opakowania z tworzyw sztucznych, 
torebki, worki foliowe, kartony po mleku i sokach (TETRAPAK), puszki, folia aluminiowa, opakowania 
po środkach czystości, kosmetykach) 
d) bioodpady (resztki warzyw i owoców, gałęzie drzew i krzewów, skoszona trawa, liście, kwiaty, 
trociny i kora drzew) 
e) drewno i surowce lakierowane 
f) meble i inne odpady wielkogabarytowe 
g) zużyte opony z samochodów osobowych oraz pojazdów jednośladowych (nie dotyczy opon od 
samochodów ciężarowych i ciągników) w ilości 6 sztuk/gospodarstwo/na rok 
h) zużyte baterie i akumulatory 
i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz lampy fluorescencyjne (rtęciówki, świetlówki, itp.) 
j) opakowania po farbach, lakierach i rozpuszczalnikach 
k) odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz ceglany, betonowy i ceramiczny pochodzący z 
samodzielnego prowadzenia drobnych prac remontowo-budowlanych, styropian, umywalki, sedesy, 
wanny) – w ilości 400 kg/gospodarstwo/rok 



l) przeterminowane leki 
2.PSZOK nie przyjmuje następujących rodzajów odpadów: 
a) materiały zawierające azbest 
b) części samochodowe np.: reflektory, elementy karoserii itp. 
c) odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet), dla których nie 
istnieje możliwość ustalenia składu chemicznego 
d) odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji 
znajdujących się wewnątrz tego opakowania 
e) odpady w ilościach wskazujące na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej 
f) wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np. 
chemikalia nietypowe dla prac domowych: kwasy, zasady, sole, chemiczne, odczynniki chemiczne z 
wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych) 
g) zmieszane odpady komunalne 
h) wełna mineralna 
i) papa 
j) popiół 
3. Wszystkie informacje dotyczące funkcjonowania PSZOK są podanego wiadomości w sposób 
zwyczajowo przyjęty, tj. na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz wywieszeniu informacji na 
tablicach ogłoszeniowych 

Rozdział 5. 
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

 
§23. Cele w zakresie postępowania z odpadami: 
1.Jako cele długookresowe, tj. do 2023r. wyznacza się: 
1)zmniejszenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 
składowania do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych 
odpadów wytworzonych w 1995 r. 
2) zwiększenie masy kompostowania bioodpadów poprzez zachęcanie do selektywnego zbierania 
bioodpadów w celu ich kompostowania i uzyskiwania z nich sfermentowanej biomasy, przetwarzania 
bioodpadów w sposób, który zapewnia wysoki poziom ochrony środowiska, stosowania bezpiecznych 
dla środowiska materiałów wyprodukowanych z bioodpadów przy zachowaniu wysokiego poziomu 
ochrony życia i zdrowia ludzi oraz środowiska. 
3)doskonalenie systemu selektywnej zbiórki odpadów. 
4)kontynuacja działań w zakresie zwiększania świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy 
Baranów w zakresie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi. 
 

Rozdział 6. 
Obowiązki i wymagania ciążące na osobach 

utrzymujących zwierzęta domowe. 
 

§24. 1. Osoba utrzymująca zwierzę domowe zobowiązana jest utrzymywać je w taki sposób, aby nie 
stwarzać zagrożenia i uciążliwości dla ludzi w pewnej przeciętnej mierze. 
2. Osoba utrzymująca zwierzę domowe, w szczególności mogące stanowić zagrożenie lub uciążliwość 
dla ludzi w pewnej przeciętnej mierze, powinna zapewnić utrzymanie zwierzęcia w sposób 
zapobiegający jego wydostaniu się poza teren nieruchomości, na której jest utrzymywane. 
3. Osoba utrzymująca zwierzę domowe zobowiązana jest zapewnić pełny nadzór nad zwierzęciem. 
4. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego zwierzę domowe może przebywać wyłącznie 
pod nadzorem osoby, która jest zdolna do sprawowania pełnej kontroli nad zachowaniem się 
zwierzęcia, z uwzględnieniem zasady humanitarnego traktowania. 



5. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego psy należy prowadzić na smyczy, a psy 
należące do ras uznawanych za agresywne oraz psy, które zachowują się agresywnie w stosunku do 
ludzi i innych zwierząt, muszą być zaopatrzone w kaganiec. 
6. Zwolnienie psa z uwięzi na terenach przeznaczonych do użytku publicznego jest dozwolone, gdy 
pies jest w kagańcu oraz gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad 
jego zachowaniem, oraz na terenie ogrodzonych wybiegów dla psów. 
§25. Osoba utrzymująca zwierzę agresywne, w tym agresywnego psa, zobowiązana jest wyposażyć 
nieruchomość, na której zwierzę jest utrzymywane, przy każdym wejściu na teren nieruchomości, w: 
1) urządzenie służące do przywołania właściciela nieruchomości; 
2) widoczną tabliczkę ostrzegawczą, z czytelną informacją o utrzymywaniu zwierzęcia agresywnego, 
w tym agresywnego psa na terenie nieruchomości. 
§26. 1. Osoba, z którą przebywa zwierzę na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, w 
szczególności takich jak drogi, chodniki, podwórka, parki i inne tereny zielone, zobowiązana jest do 
niezwłocznego usunięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę. 
2. Odchody zwierząt należy umieszczać w koszach ulicznych, w pojemnikach na zmieszane odpady 
komunalne, lub w specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemnikach. 
3. Obowiązki określone w ust. 1 - 2 nie dotyczą osób korzystających z pomocy psów asystujących. 
 

Rozdział 7. 
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich 

na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 
 
§27. 1.Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach intensywnej zabudowy 
mieszkaniowej (osiedle domków jednorodzinnych).Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji 
rolniczej można utrzymywać: 
a) konie do celów rehabilitacyjnych, rekreacyjnych i sportowych, 
b) króliki, szynszyle, drób, gołębie oraz pszczoły miodne, 
2. Warunki dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 
rolnej: 
1) utrzymywanym zwierzętom zostaną zapewnione odpowiednie pomieszczenia gospodarskie, a w 
przypadku pszczół miodnych - urządzenia (ule) przeznaczone do ich utrzymywania; 
2) urządzenia (ule), o których mowa w pkt 1, usytuowane będą w odległości nie mniejszej niż 10 m od 
granicy nieruchomości i drogi publicznej, odległości te mogą być zmniejszone za zgodą właścicieli 
sąsiednich nieruchomości; 
3) utrzymywanie zwierząt nie będzie powodować uciążliwości dla otoczenia, a w szczególności dla 
nieruchomości sąsiednich. 
4) utrzymywanie zwierząt gospodarskich nie może powodować zagrożenia sanitarnego 
5) należy zabezpieczyć nieruchomość przed możliwością opuszczenia jej przez zwierzęta gospodarskie 
6) należy usuwać odchody zwierzęce, resztki karmy lub ściółki pozostawione na ulicach, placach i w 
innych miejscach publicznych 
2. W celach prowadzenia badań naukowych przez placówki naukowe i jednostki badawcze dopuszcza 
się utrzymanie również innych zwierząt, niż wymienione w ust. 1. 
 

Rozdział 8. 
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

 
§28. 1. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni terenem objętym deratyzacją będzie Gmina 
Baranów. 
2. Deratyzację, o której mowa w ust. 1, przeprowadza się dwukrotnie w ciągu roku, w terminie od 1 
kwietnia do 30 kwietnia i od 1 października do 31 października. 
3. Używane środki gryzoniobójcze powinny być dopuszczone do obrotu handlowego przez ministra 
do spraw zdrowia. 



4. Przeprowadzający deratyzację zapewnia usunięcie padłych gryzoni wraz z resztkami trucizn oraz 
ich unieszkodliwienie przez przedsiębiorców prowadzących działalność w tym zakresie. 

 
Rozdział 9. 

Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w 
kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz zwolnienia w całości właścicieli takich nieruchomości z 
obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te odpady 

§29.1. Określa się następujące wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących 
odpady komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi: 

1) Kompostownik powinien być umieszczony w łatwo dostępnym miejscu, najlepiej w półcieniu, 
w miejscu chroniącym przed bezpośrednim działaniem słońca oraz wiatru (ale 
przewiewnym), 

2) Materiał w kompostowniku nie powinien być ubity, 
3) Kompost powinien być cały czas wilgotny, ale nie mokry (po naciśnięciu nie powinna z niego 

lecieć woda). 
2. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 
kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, nie 
mogą tego rodzaju odpadów przekazywać w ramach systemu gminnego do odbioru sprzed posesji. 

 
Rozdział 10. 

Przepisy końcowe 
 

§30. 1. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące czystości i porządku na terenie gminy Baranów można 
zgłaszać do Urzędu Gminy w Baranowie, listownie na adres: Urząd Gminy w Baranowie, ul. Armii 
Krajowej 87, 96-314 Baranów; telefonicznie na nr tel.046/858-13-50 lub 046/858-13-56; na skrzynkę 
e-mailową: urzad@gmina-baranow.pl 
2. Urząd Gminy w Baranowie będzie inicjował działania, jak również będzie popierał inicjatywy 
mieszkańców mające na celu poprawę czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno-
higienicznego i estetycznego gminy. 


