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OBWIESZCZENIE
RADY GMINY STARE BABICE
z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Stare Babice
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1523, z 2018 r. poz. 2243) ogłasza się w załączniku do
niniejszego obwieszczenia jednolity tekst Uchwały Nr XVIII/173/16 Rady Gminy Stare Babice z 2 czerwca
2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Stare Babice
(Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 5310), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) Uchwałą Nr XXVIII/278/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 marca 2017 r. zmieniającą uchwałę
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 3989);
2) Uchwałą Nr XXXVI/372/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniającą uchwałę
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 11233);
3) Uchwałą Nr XLVII/507/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 8 listopada 2018 r. zmieniającą uchwałę
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 11233).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:
1) § 2 i 3 Uchwały Nr XXVIII/278/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 marca 2017 r. zmieniającej
uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Stare Babice (Dz. Urz.
Woj. Maz. poz. 3989), które stanowią:
„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.”;
2) § 2 i 3 Uchwały Nr XXXVI/372/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniającej
uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Stare Babice (Dz. Urz.
Woj. Maz. poz. 11233), które stanowią:
„§ 2. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.”;
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3) § 2 i 3 Uchwały Nr XLVII/507/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 8 listopada 2018 r. zmieniającej
uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Stare Babice (Dz. Urz.
Woj. Maz. poz. 11233), które stanowią:
„§ 2. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.”;
3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Kuncewicz
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Załącznik do obwieszczenia
Rady Gminy Stare Babice
z 9 maja 2019 r.
UCHWAŁA NR XVIII/173/16
RADY GMINY STARE BABICE
z dnia 2 czerwca 2016 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Babice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 446 z późn. zm.1)) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 2502)), po zasięgnięciu opinii państwowego 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.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości i w miejscach
publicznych
§ 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania na ich terenie czystości i porządku oraz
należytego stanu sanitarno – higienicznego poprzez przekazywanie:
1) podmiotowi uprawnionemu: niesegregowanych odpadów komunalnych oraz odpadów pozostałych po
segregacji,
2) podmiotowi uprawnionemu lub do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:
odpadów zielonych (w postaci odpadów roślinnych powstających w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów
oraz terenów zielonych), odpadów zebranych selektywnie takich jak: papier, tworzywa sztuczne, szkło
i opakowania wielomateriałowe,
3) do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: : przeterminowane leki i chemikalia,
zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące
odpady komunalne
4) podmiotom, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1155 z późn. zm.) zbierającym zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, w tym do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych;
5) do Punktów Selektywnej Zbiórki Przeterminowanych Leków - przeterminowanych leków;
6) do Punktów Selektywnej Zbiórki Zużytych Baterii - zużytych baterii;
7) umieszczanie odpadów zebranych selektywnie, dostarczonych do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych, w pojemnikach lub miejscach wskazanych przez pracownika obsługującego
Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
§ 2. Właściciele sklepów, punktów gastronomicznych lub usługowych obowiązani są do ustawienia koszy
na odpady przed tymi lokalami i zapewnienia ich opróżniania z częstotliwością zapobiegającą ich
przepełnieniu.
§ 3. Dopuszcza się kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji, takich jak odpady roślinne
powstające w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów oraz terenów zielonych, w kompostownikach
usytuowanych na własnych posesjach.
1) Zmiana
2) Zmiany

tekstu jednolitego ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2019 r. poz. 506
tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłosozne w Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 1629
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§ 4. Na drogach publicznych, chodnikach, placach, skwerach i zieleńcach odpady komunalne gromadzone
są w koszach ulicznych ustawionych w miejscach i ilości wynikających z natężenia ruchu pieszego oraz
pozwalającej na swobodne korzystanie z nich przez przechodniów.
Rozdział 2.
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
i gromadzenia nieczystości płynnych oraz częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych
i nieczystości
§ 5. Określa się rodzaje pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie gminy:
1) kosze uliczne o pojemności od 35 l do 70 l;
2) pojemniki o pojemności od 35 l do 120 l na zużyte baterie i przeterminowane leki;
3) pojemniki na odpady w postaci pozostałości po segregacji oraz odpady niesegregowane o pojemności 110 l,
120 l, 240 l, 360 l, 1100 l, 1500 l;
4) 3) worki koloru niebieskiego o pojemności 120 l na papier i tekturę; w zabudowie wielorodzinnej
oznaczone pojemniki o pojemności 1100 l;
4a) 4) worki koloru żółtego o pojemności 120 l na tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe;
w zabudowie wielorodzinnej oznaczone pojemniki o pojemności 1100 l;
5) worki koloru zielonego o pojemności 60 l na szkło; w zabudowie wielorodzinnej oznaczone pojemniki
o pojemności 240 l;
6) worki koloru brązowego lub pojemniki o pojemności 120l lub 240l na odpady biodegradowalne;
7) kontenery o pojemności do 10m3 na odpady wielkogabarytowe, budowlane i rozbiórkowe, odpady zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużyte opony;
§ 6. 5) Określa się minimalną pojemność worków i pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych w sposób selektywny z nieruchomości zamieszkałych:
1) przez 1-4 osoby:
a) jeden pojemnik o pojemności 110 l lub 120 l na odpady pozostałe po segregacji;
b) jeden worek o pojemności 120 l na papier;
c) jeden worek o pojemności 120 l na tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe;
d) jeden worek 60 l na szkło;
e) dwa worki lub pojemniki o pojemności łącznej 240 l na odpady ulegające biodegradacji;
2) przez 5-6 osób:
a) jeden pojemnik o pojemności 240 l na odpady pozostałe po segregacji lub pojemniki o łącznej
pojemności 240 l;
b) trzy worki 120 l na papier;
c) trzy worki 120 l tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe;
d) dwa worki 60 l na szkło;
e) dwa worki lub pojemniki o pojemności łącznej 240 l na odpady ulegające biodegradacji;
3) przez więcej niż 6 osób:

3) W

brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a Uchwały Nr XXXVI/372/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 listopada
2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Stare Babice
(Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 11233), która weszła w życie w dniu 20 grudnia 2017 r.
4) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. b Uchwały, o ktorej mowa w odnośniku nr 3
5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 Uchwały, o której mowa w odnośniku nr 3
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a) dodatkowo jeden pojemnik o pojemności 110 l lub 120 l na odpady pozostałe po segregacji na każde
kolejne dwie osoby lub odpowiednio większy pojemnik;
b) dodatkowo jeden worek 120 l na papier na każde kolejne dwie osoby;
c) dodatkowo jeden worek 120 l na tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe na każde kolejne
dwie osoby;
d) dodatkowo jeden worek 60 l na szkło na każde kolejne dwie osoby;
e) dwa worki lub pojemniki o pojemności łącznej 240 l na odpady ulegające biodegradacji;
4) zabudowa wielorodzinna:
a) jeden pojemnik 1100 l na odpady pozostałe po segregacji, przypadający na 80 mieszkańców lub jeden
budynek wielorodzinny;
b) jeden pojemnik 1100 l na papier, przypadający na 120 mieszkańców lub jeden budynek wielorodzinny;
c) jeden pojemnik 1100 l na tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, przypadający na
120 mieszkańców lub jeden budynek wielorodzinny;
d) jeden pojemnik 1100 l na szkło przypadający na 750 osób lub jeden budynek wielorodzinny;
e) jeden pojemnik 240 l na odpady ulegające biodegradacji na jeden budynek wielorodzinny.
§ 7. Określa się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
niesegregowanych z nieruchomości zamieszkałych:
1) przez 1-4 osoby: jeden pojemnik o pojemności 240 l na odpady niesegregowane lub pojemniki o łącznej
pojemności 240 l;
2) przez 5-6 osób: pojemniki o łącznej pojemności 360 l;
3) przez więcej niż 6 osób: dodatkowo jeden pojemnik o pojemności 110 lub 120 l na odpady niesegregowane
na każde kolejne dwie osoby lub odpowiednio większy pojemnik;
4) zabudowa wielorodzinna: dwa pojemniki 1100 l na odpady niesegregowane przypadające na
25 mieszkańców lub jeden budynek wielorodzinny.
§ 8. 1. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników
na odpady komunalne do swych indywidualnych potrzeb.
2. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości
w odpowiednią liczbę worków lub pojemników do selektywnego gromadzenia selektywnie zbieranych
odpadów komunalnych.
3. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do przekazywania odpadów komunalnych
podmiotowi uprawnionemu, na zasadach określonych w umowie.
§ 9. Ustala się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych:
1) odpady komunalne pozostałe po segregacji:
a) zabudowa jednorodzinna – 1 raz na dwa tygodnie;
b) zabudowa wielorodzinna – 3 razy w tygodniu;
2) odpady komunalne zbierane selektywnie:
a) papier, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe z zabudowy jednorodzinnej – 1 raz
w miesiącu;
b) papier, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe z zabudowy wielorodzinnej – 1 raz
w tygodniu;
3) odpady komunalne niesegregowane:
a) zabudowa jednorodzinna – 1 raz na dwa tygodnie;
b) zabudowa wielorodzinna – 3 razy w tygodniu;
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4) odpady zielone – w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada - 1 raz na dwa tygodnie;
§ 10. Mieszkańcy są zobowiązani do wystawienia odpadów komunalnych w pojemnikach i workach przed
posesję lub pozostawienia odpadów w altance śmietnikowej, do której musi być swobodny dostęp. Odpady
muszą być udostępnione od godziny 6:00 rano w dniu odbioru odpadów.
§ 11. Ustala się
niezamieszkałych:

następującą

częstotliwość

odbierania

odpadów

komunalnych

z nieruchomości

1) odpady segregowane – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu;
2) odpady komunalne pozostałe po segregacji – nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie.
§ 12. Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
należy dostosować do szybkości zapełniania się koszy w taki sposób, aby nie dopuścić do ich przepełnienia.
§ 13. Urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych w obrębie nieruchomości powinny być ustawione
w wydzielonych miejscach, z łatwym dostępem dla podmiotów zajmujących się odbiorem odpadów. Sposób
ustawienia pojemników nie może stwarzać niedogodności dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości.
Rozdział 3.
Uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego
§ 14. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązani są do:
1) 6) uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodnika położonego wzdłuż nieruchomości,
2) gromadzenia uprzątniętego błota, śniegu i lodu przy krawędzi chodnika z jezdnią, w sposób umożliwiający
swobodne i bezpieczne poruszanie się pieszych,
3) 7) usunięcia śliskości na chodniku położonym wzdłuż nieruchomości, poprzez odlodzenie i zabezpieczenie
powierzchni celem umożliwienia bezpiecznego poruszania się pieszych (np. posypanie piaskiem),
4) (uchylony)8)
2. Właściciele nieruchomości nie są obowiązani do wykonywania obowiązków, o których mowa
w ust. 1 pkt. 3, jeżeli na chodniku dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie pojazdów
§ 15. Ustala się następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych
oczyszczalni ścieków:
1) opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości
złożonego podmiotowi uprawnionemu z którym właściciel nieruchomości zawarł umowę cywilno - prawną;
2) częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych wynika z ich pojemności, ilości użytkowników
z nich korzystających oraz ilości wody zużywanej na cele socjalno - bytowe. Ilość wody zużywanej na cele
socjalno – bytowe należy ustalać w oparciu o wskazania wodomierza lub w oparciu o jednostkowe
wskaźniki zużycia wody określone w przepisach odrębnych. Przyjęta częstotliwość opróżniania zbiorników
bezodpływowych musi zabezpieczać przed przepełnianiem się zbiornika bezodpływowego.
3) usuwanie nadmiaru osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków odbywa się na podstawie zamówienia
właściciela nieruchomości złożonego podmiotowi uprawnionemu z którym właściciel nieruchomości
zawarł umowę cywilno - prawną;
4) częstotliwość opróżniania z nadmiernych osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych
wynika z ich instrukcji eksploatacji.

6) W

brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 Uchwały Nr XXVIII/278/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 marca 2017 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Stare Babice (Dz. Urz.
Woj. Maz. poz. 3989), która weszła w życie w dniu 5 maja 2017 r.
7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 Uchwały, o której mowa w odnośniku nr 6
8) Przez § 1 pkt 3 Uchwały, o której mowa w odnośniku nr 6
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Rozdział 4.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 16. 1. Odpady komunalne zebrane na terenie gminy Stare Babice winny być zagospodarowane zgodnie
z wytycznymi zawartymi w przepisach odrębnych oraz w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla
Województwa Mazowieckiego tj.:
1) odpady selektywnie zebrane, powinny trafiać zgodnie z hierarchią Sposobów postępowania z odpadami
oraz z zasadą bliskości do instalacji odzysku lub unieszkodliwienia odpadów, które mają możliwość ich
właściwego zagospodarowania;
2) zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielone muszą być kierowane do instalacji regionalnych;
3) kolejność kierowania strumienia zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych może ulec
tymczasowej zmianie tylko w sytuacji awarii regionalnej instalacji lub innej sytuacji uniemożliwiającej
przyjęcie odpadów przez tą instalację W takim przypadku, odpady powinny zostać przekazane do instalacji
wskazanej jako zastępcza na wypadek awarii, zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego
w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
2. 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.
3. Należy ograniczyć masę odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska do dnia
16 lipca 2020r. na składowiska może trafić nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów ulegających
biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r.
4. Podmioty uprawnione do odbioru odpadów komunalnych są zobowiązane w kolejnych latach poddać
odzyskowi oraz recyklingowi odpowiednie ilości odpadów aby osiągnąć poniższe wskaźniki:
1) przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych, przynajmniej takich
jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw domowych i w miarę możliwości odpadów
innego pochodzenia podobnych do odpadów z gospodarstw domowych na poziomie minimum 50% ich
masy do 2020 roku;
2) przygotowanie do ponownego użycia i odzysku innymi metodami Innych niż niebezpieczne odpady
budowlane i rozbiórkowe na poziomie 70% ich masy do 2020 roku.
5. Podmioty odbierające nieczystości ciekłe ze zbiorników bezodpływowych oraz przenośnych kabin WC
są zobowiązane dowieźć je do stacji zlewnych określonych w posiadanym zezwoleniach.
Rozdział 5.
Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi
§ 17. 1. Mycie samochodów osobowych na terenie nieruchomości nie służących do użytku publicznego
jest dopuszczalne, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w przepisach szczególnych oraz pod
warunkiem, że nie będzie powodować uciążliwości dla innych osób korzystających z tej lub sąsiedniej
nieruchomości.
2. Naprawa pojazdów samochodowych związana z ich bieżącą eksploatacją jest dozwolona na terenie
nieruchomości, pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia wód powierzchniowych, gruntowych
lub gleby. Powstałe odpady powinny być gromadzone i usuwane w sposób zgodny z obowiązującymi
przepisami.
Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
§ 18. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków
ostrożności, zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby
zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia.
2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w
szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.
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3. Prowadzenie psów w miejscach publicznych dopuszczalne jest wyłącznie na uwięzi, a psów rasy
uznawanej za agresywną – na uwięzi i w nałożonym kagańcu; zwolnienie psa z uwięzi jest dozwolone tylko
w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies jest w nałożonym kagańcu a właściciel ma nad nim
pełną kontrolę,
4. Właściciele psów i kotów zobowiązani są do sprzątania zanieczyszczeń pozostawionych przez ich
zwierzęta w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na
chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.
§ 19. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała Rady
Gminy Stare Babice.
Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenie wyłączonymz produkcji rolniczej
§ 20. 1.

9)

Zakazuje się chowu i utrzymania zwierząt gospodarskich na następujących terenach:

1) na działkach z zabudową wielorodzinną;
2) na działkach z budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi gdy ich powierzchnia jest mniejsza niż
500 metrów kwadratowych w przeliczeniu na każdy lokal mieszkalny ;
3) na niezabudowanych działkach przeznaczonych w planach miejscowych na cele nierolnicze.
2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, 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 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§ 21. 1. Deratyzacji podlegają obszary:
1) zabudowane obiektami użyteczności publicznej;
2) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio
przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych;

do

przetwórstwa

bądź

3) zabudowy mieszkaniowej.
2. Deratyzacja przeprowadza się corocznie w terminie wrzesień – październik o ile na obszarach
wskazanych w ust.1 stwierdzono występowanie gryzoni, a w uzasadnionych przypadkach w miarę potrzeby
również na terenach ogólnodostępnych.
Rozdział 9.
Postanowienia końcowe
§ 22. Tracą moc uchwały:
1) uchwała Nr XXV/254/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 lutego 2013r.. w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 2872),
2) uchwała XXVII/274/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 25 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stare Babice
§ 23. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.
9) W

brzmieniu ustalonym przez § 1 Uchwały Nr XLVII/507/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 8 listopada 2018 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Stare Babice (Dz. Urz.
Woj. Maz. poz. 11233), która weszła w życie w dniu 4 grudnia 2018 r.
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§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.10)

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Kuncewicz

10) Uchwała

weszła w życie w dniu 28 czerwca 2016 r.

