
UCHWAŁA NR XXXVII/228/2017                                                                                                                         

Rady Gminy Baranowo                                                                                                                

z dnia  20 listopada 2017 r. 

 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie  

Gminy Baranowo 

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 

ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 

1875) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r. poz. 1289) po zasięgnięciu 

opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce, 

uchwala się co następuje: 

§ 1. 

Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Baranowo, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Traci moc uchwała Nr XIX/122/2016 Rady Gminy Baranowo z dnia 12 lipca 

2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Baranowo.     (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2016r. poz. 7523) zmieniona 

uchwałą Nr XXII/136/2016 z dnia 13 września 2016 r. (Dz. Urz. Woj. 

Mazowieckiego z 2016 r., poz. 9041). 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranowo. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Przewodniczący Rady Gminy 
  Janusz Obrębski 

 

 



                                                                    
                                                                                                                                               Załącznik nr 1 
                                                                                                             do uchwały Nr XXXVII/228/2017 
                                                                               Rady Gminy Baranowo 
                                                                                                       z dnia 20 listopada 2017r. 

 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE 

     GMINY      BARANOWO 

 

 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa szczegółowe zasady 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baranowo dotyczące: 

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

obejmujących: 

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania lub 

przyjmowania przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,  

w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków 

 i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego  

i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, 

odpadów zielonych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących 

odpady komunalne, 

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

służących do użytku publicznego, 

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 utrzymania w odpowiednim stanie 

sanitarnym, porządkowym, i technicznym przy uwzględnieniu: 

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach 

domowych, bądź innych źródłach, 

b) liczby osób korzystających z tych pojemników; 

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości 

ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku 

publicznego; 



4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 

5) obowiązku osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę 

przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem 

terenów przeznaczonych do wspólnego użytku; 

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych  

z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych 

obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach; 

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej 

przeprowadzania. 

 

 

 

Rozdział II 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie 

nieruchomości 

 

§ 2. 

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie 

nieruchomości poprzez:  

1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów 

komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie 

sanitarnym, porządkowym i technicznym, 

2) zbieranie w sposób selektywny następujących rodzajów odpadów komunalnych: 

a) papieru i tektury,  

b) metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, 

c) szkła, 

d) odpadów ulegających biodegradacji, 

e) przeterminowanych leków, 

f) chemikaliów, tj.: farb, lakierów, środków ochrony roślin, tłuszczów, klejów, 

olejów, rozpuszczalników, kwasów, żywic i innych, 

g) zużytych baterii, akumulatorów, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

h) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

i) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

j) zużytych opon 

k) żużlu i popiołu z palenisk domowych, 

3) pozbywanie się odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości  

w sposób określony w rozdziale IV niniejszego Regulaminu, 

4) utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości. 

5) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych 

wzdłuż nieruchomości, śnieg i lód oraz błoto pośniegowe należy pryzmować przy 

krawężniku, zabrania się usuwania ich na jezdnię. 



 

§ 3. 

1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się pod warunkiem: 

1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej 

lub zbiornika bezodpływowego ; 

2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach 

nieruchomości oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji; 

2. Na terenie nieruchomości dopuszcza się wykonanie doraźnych napraw związanych  

z bieżącą eksploatacją pojazdów, pod warunkiem, że czynności te nie są uciążliwe dla 

sąsiednich nieruchomości oraz nie spowodują skażenia powierzchni ziemi i wód 

gruntowych.  

§ 4. 

W przypadku prowadzenia na nieruchomości działalności gospodarczej, w wyniku której 

powstają odpady inne niż komunalne, zastosowanie mają przepisy ustawy o odpadach. 

§ 5. 

1. Dopuszcza się prowadzenie przez właścicieli nieruchomości kompostowania 

odpadów ulegających biodegradacji we własnym zakresie i na własne potrzeby, po 

uprzednim zgłoszeniu kompostownika przydomowego w Urzędzie Gminy Baranowo. 

2. Kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji może odbywać się  

w kompostownikach pod warunkiem, że nie będzie stanowiło uciążliwości dla 

nieruchomości sąsiednich. 

 

 

Rozdział III 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania 

odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach 

publicznych, oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania 

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

 

 

§ 6. 

Na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych stosuje się następujące rodzaje 

pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych: 

1) pojemniki na odpady komunalne o pojemności 120,240 i 1100 litrów, 

2) kontenery na odpady (KP 5, KP 7, KP 10) o pojemności od 5 do 10 m3, 



3) worki lub pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności 

od 60 do 120 litrów, 

4) kosze uliczne na odpady o minimalnej pojemności 10 litrów. 

 

§ 7. 

1. Odpady komunalne należy gromadzić w workach, pojemnikach lub kontenerach  

o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące normy: 

1) dla budynków mieszkalnych 20 litrów na mieszkańca, jednak co najmniej jeden 

pojemnik 120 litrów na każdą nieruchomość, odpady segregowane można 

gromadzić w workach o pojemności co najmniej 60 litrów, 

2) dla szkół i przedszkoli – 3 litry na każdego ucznia i pracownika, 

3) dla lokali handlowych – 50 litrów na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak 

co najmniej jeden pojemnik 120 litrów na lokal, 

4) dla lokali gastronomicznych – 20 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne, 

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

pomieszczeń biurowych i socjalnych – pojemnik 120 litrów na 10 pracowników, 

6) w przypadku lokali handlowych, jeśli jest prowadzona działalność spożywcza  

i lokali gastronomicznych, należy na zewnątrz poza lokalem, ustawić dodatkowo 

co najmniej jeden pojemnik na odpady o pojemności 120 litrów. 

2. Pojemniki na odpady powinny być ustawione w granicach nieruchomości w miejscu 

widocznym, na wyrównanej i utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed 

zbieraniem na niej wody i błota. 

3. W miejscach publicznych odpady komunalne należy gromadzić w koszach ulicznych o 

minimalnej pojemności 10 litrów. 

4. Odpady zmieszane gromadzone są w pojemnikach a odpady zbierane selektywnie 

gromadzone są w workach. 

5. Pojemniki na odpady powinny być utrzymane w dobrym stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym poprzez okresowe mycie, dezynfekcję i dezynsekcję. 

6. Pojemniki na odpady i worki z tworzywa sztucznego dostarcza właścicielom 

nieruchomości, z których odbierane są odpady komunalne, przedsiębiorca 

odbierający odpady z terenu Gminy. 

§ 8. 

Worki z tworzywa sztucznego o pojemności od 60L do 120L są oznaczone odpowiednimi 

kolorami i napisami w stosunku do rodzaju odpadów selektywnie zbieranych: 

1) kolor niebieski – dla odpadów z papieru, w tym tektury, odpadów opakowaniowych  

z papieru i odpadów opakowaniowych z tektury, z napisem „Papier” 

2) kolor zielony – dla odpadów ze szkła, w tym odpadów opakowaniowych ze szkła,  

z napisem „Szkło”, 

3) kolor żółty – dla odpadów metali, w tym odpadów opakowaniowych z metali, 

odpadów tworzyw sztucznych, w tym odpadów opakowaniowych tworzyw 



sztucznych oraz odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, z napisem „Metale  

i tworzywa sztuczne”, 

4) Kolor brązowy – dla odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym 

uwzględnieniem bioodpadów, z napisem „Bio”. 

 

§ 9. 

W celu zachowania zasad bezpieczeństwa i właściwej eksploatacji pojemników do 

gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników bezodpływowych: 

1) zabrania się gromadzenia w pojemnikach na zmieszane odpady komunalne śniegu, 

lodu, popiołu i żużlu, szlamów, gruzu, chemikaliów, substancji toksycznych, żrących, 

wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych baterii, akumulatorów, opon, 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego, innych odpadów niebezpiecznych oraz 

odpadów z działalności gospodarczej,  

2) zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady jakichkolwiek odpadów, 

3) do pojemników i worków na papier, tekturę opakowaniową i nie opakowaniową  

i tekstylia zabrania się wrzucać opakowania z zawartością np. żywnością, wapnem, 

cementem; 

4) do pojemników i worków na tworzywa sztuczne, metale, szkło i opakowania 

wielomateriałowe zabrania się wrzucać: 

a) tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, mokre folie, 

b) opakowania i butelki po olejach i smarach, puszki i pojemniki po farbach  

i lakierach, 

c) opakowania po środkach chwastobójczych i owadobójczych, 

d) ceramikę (porcelana, typu arco, talerze, doniczki), 

e) lustra, 

f) szklane opakowania farmaceutyczne i chemiczne z pozostałościami zawartości, 

g) szkło budowlane (szyby okienne, szkło zbrojone), 

h) szyby samochodowe, 

5) do pojemników i worków na odpady ulegające biodegradacji zabrania się wrzucać 

żywności w opakowaniach, 

6) zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków  

z obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe. 

7) dopuszcza się zagospodarowanie drobnego gruzu budowlanego do utwardzenia lub 

naprawy dróg o nawierzchni gruntowej, po wcześniejszym uzyskaniu zgody 

właściciela lub zarządcy drogi. 

 

 

 

 



Rozdział IV 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości 

ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku 

publicznego 

 

 

§ 10. 

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych  

z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości  

i  porządku na terenie nieruchomości. 

2.  Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się 

poprzez umieszczanie ich w odpowiednich pojemnikach i workach, a następnie 

odbieranie przez przedsiębiorcę odbierającego odpady. 

3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki oraz worki 

przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, 

w szczególności poprzez wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce 

umożliwiające do nich dojazd. 

 

§ 11. 

1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych: 

1) odpady komunalne zmieszane – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;  

2) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny : 

a)  metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe- nie rzadziej niż 

raz na miesiąc; 

b) szkło – nie rzadziej niż raz na 3 miesiące; 

3)   papier i tekturę oraz odpady ulegające biodegradacji należy dostarczać do punktu 

selektywnej zbiórki odpadów skąd będą odbierane nie rzadziej niż raz na 6 

miesięcy; 

4) przeterminowane leki należy wydzielać z powstających odpadów komunalnych  

i dostarczać do punktu selektywnej zbiórki odpadów lub wyznaczonych aptek; 

5) zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe należy dostarczać do punktu 

selektywnej zbiórki odpadów lub do punktów sprzedaży baterii i akumulatorów; 

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do punktu selektywnej 

zbiórki odpadów lub do punktu zbiórki utworzonego w wybranych placówkach 

handlowych zajmujących się dystrybucją takiego sprzętu; 

7) chemikalia oraz zużyte opony należy dostarczać do punktu selektywnej zbiórki 

odpadów lub do punktów sprzedaży chemikaliów i opon oraz do punktów wymiany 

opon; 



8) meble oraz inne odpady wielkogabarytowe należy dostarczać do punktu 

selektywnego zbierania odpadów; 

9) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów, należy dostarczać do 

punktu selektywnego zbierania odpadów. 

10) żużel i popiół z palenisk domowych (wygaszony) należy gromadzić i dostarczać do 

punktu selektywnej zbiórki odpadów, wyłącznie w okresie od 1 października do 30 

kwietnia. 

2. Punkt selektywnej zbiórki odpadów świadczy usługi w każdą sobotę w godzinach  

od 9 00    do  1300 .  

3. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktu selektywnej zbiórki 

odpadów odpady komunalne wymienione w ust. 1 pkt  3 – 8.    

4. Właściciele punktów handlowych i usługowych oraz właściciele cmentarzy są 

zobowiązani usuwać odpady raz w miesiącu lub według potrzeb tak, by nie dopuścić 

do przepełnienia pojemników na odpady i wysypywania odpadów na ziemię, zgodnie 

z umową zawartą we własnym zakresie z przedsiębiorcą odbierającym odpady. 

 

§ 12. 

1. Właściciel nieruchomości nieskanalizowanej jest zobowiązany do opróżniania 

zbiorników bezodpływowych (szamb) minimalnie raz na pół roku lub z częstotliwością 

zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię 

terenu. 

2. Obowiązki w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych wykonywane są przez 

właścicieli nieruchomości, na podstawie umowy z przedsiębiorcą posiadającym 

zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości 

ciekłych. 

§ 13. 

Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego: parki, skwery, przystanki komunikacji 

publicznej, chodniki ustawia się kosze uliczne według zapotrzebowania i opróżnia je  

z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, z zachowaniem 

należytych warunków sanitarnych. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rozdział V 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

 

§ 14. 

Właściciele nieruchomości w celu ograniczenia powstawania odpadów komunalnych 

obowiązani są do minimalizowania używania jednorazowych toreb (opakowań). 

 

§ 15. 

Gmina, poprzez podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych, które są zobowiązane do selektywnego ich odbierania oraz do ograniczenia 

ilości odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych do składowania, zapewnia warunki 

funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby 

były możliwe ograniczenia składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. 

 

§ 16. 

 

1. Odpady komunalne i biodegradowalne odbierane od właścicieli przez podmioty 

uprawnione przekazywane są do instalacji wskazanych w Wojewódzkim Planie 

Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 – 2017 (instalacje dla regionu 

ostrołęcko-siedleckiego). 

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są podejmować działania zmierzające do 

zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów, w szczególności poprzez: 

1) minimalizowanie używania jednorazowych toreb, opakowań, 

2) opróżnianie butelek, pojemników z płynów i innych substancji, w szczególności 

opakowań po pastach do zębów, jogurtach, twarożkach, przed wyrzuceniem do 

pojemników na odpady, 

3) zgniatanie plastikowych butelek, opakowań wielomateriałowych oraz 

tekturowych przed wrzuceniem do pojemników na odpady. 

3. Gmina prowadzić będzie działania mające na celu: 

1) zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców gminy w zakresie selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych, 

2) promocję minimalizacji powstawania odpadów i selekcji ich w gospodarstwach 

domowych, 

3) upowszechnianie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. 

 



Rozdział VI 

 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę 

przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem 

terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

 

§ 17. 

1. Utrzymywanie zwierząt domowych powinno odbywać się przy zachowaniu środków 

ostrożności, w szczególności nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi. 

2. Utrzymujący zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązani są trzymać je  

w pomieszczeniach zamkniętych lub na ogrodzonych nieruchomościach, 

zabezpieczonych przed samodzielnym wydostaniem się zwierzęcia na zewnątrz. 

3. Wyprowadzanie psa w miejsce publiczne możliwe jest przy prowadzeniu psa na 

smyczy, a dodatkowo w kagańcu psów ras uznawanych za agresywne oraz psów 

wykazujących cechy agresywności lub swoim wyglądem i zachowaniem mogące 

stwarzać zagrożenie dla osób przebywających w otoczeniu. 

4. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązany jest do usuwania zanieczyszczeń 

pozostawionych przez zwierzęta w miejscach publicznych (z wyjątkiem psów 

przewodników osób niewidomych). 

5. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko w miejscach mało uczęszczanych 

przez ludzi, pod warunkiem, że pies jest w kagańcu, a właściciel (opiekun) psa ma 

możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem. 

6. Właściciele budynków jednorodzinnych mogą utrzymywać na terenie ogrodzonej 

posesji psa luzem, pod warunkiem umieszczenia na bramie wejściowej tabliczki  

z napisem typu    „Uwaga pies”. 

 

 

 

Rozdział VII 

Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach 

wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym zakazu ich utrzymywania na 

określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach 

 

§ 18. 

Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być 

utrzymywane pod warunkiem przestrzegania następujących zasad: 



1) budynki gospodarcze przeznaczone do hodowli zwierząt powinny spełniać 

wymogi wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U.  

z 2017r., poz. 1332 z późn.zm.), 

2) wytwarzane podczas prowadzenia hodowli odpady i nieczystości będą 

gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie będą 

powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych  

i podziemnych, 

3) niepowodowania przez prowadzoną hodowlę uciążliwości, szczególności 

zapachowych dla współużytkowników i nieruchomości sąsiednich, 

4) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych, 

5) zwierzęta będą zabezpieczone przed opuszczeniem nieruchomości. 

 

 

Rozdział VIII 

 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy  

jej przeprowadzania 

 

   § 19. 

1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają następujące nieruchomości i miejsca: 

1) gromadzenia odpadów komunalnych, 

2) zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, 

3) obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, 

4) obiektów użyteczności publicznej. 

2. Deratyzację przeprowadza się w następujących terminach: 

1) w terminie wiosennym od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia, 

2) w terminie jesiennym od dnia 1 września do dnia 30 września, 

3) każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie 

nieruchomości.    

 

Rozdział IX 

Postanowienia końcowe. 

 

§ 20. 

1. Kontrolę nad wypełnianiem obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie 

sprawuje Wójt Gminy Baranowo. 



2. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w Regulaminie podlega karze grzywny, na 

podstawie art. 10 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

3. Wszelkie spostrzeżenia i uwagi dotyczące stanu czystości i porządku na terenie Gminy 

Baranowo można zgłaszać do Referatu Gospodarki Komunalnej tel. (29) 761 37 76 , 

na adres poczty elektronicznej ug@baranowo.pl  lub Policji tel. (29) 760 17 10. 

4. Gmina Baranowo będzie inicjować działania jak również będzie popierać inicjatywy 

mieszkańców mające na celu poprawę czystości i porządku oraz należytego stanu 

sanitarno-higienicznego i estetycznego gminy. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy 

z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.  

z 2017r. poz. 1289) oraz inne przepisy obowiązujące w zakresie objętym niniejszym 

regulaminem. 

                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy 
                                                                                Janusz Obrębski 
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