Projekt
z dnia 19 lutego 2021 r.
Druk nr 177
Rady Gminy Stanisławów

UCHWAŁA NR XIX/..../2021
RADY GMINY STANISŁAWÓW
z dnia 26 lutego 2021 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stanisławów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim, Rada Gminy Stanisławów uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stanisławów stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr IV/24/2019 r. z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stanisławów.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanisławów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Waldemar Zbytek

Projekt zatwierdzony przez radcę prawnego
/-/Paweł Pleśniak
WNIOSKODAWCA:
Wójt Gminy

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: FB578CE6-6AC6-4C74-BC49-2B16E6E6DC32. Projekt

Strona 1

Załącznik do uchwały Nr XIX/..../2021
Rady Gminy Stanisławów
z dnia ………….2021 r.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stanisławów.
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stanisławów, zwany dalej Regulaminem,
określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku obowiązujące na terenie Gminy Stanisławów.
§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Stanisławów w powiecie
mińskim.
Rozdział 2.
Zadania organów gminy
§ 3. 1. Gmina tworzy warunki do utrzymania czystości i porządku w gminie, a w szczególności poprzez:
1) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty selektywnego zbierania
odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny sposób następujących frakcji odpadów:
a) papier,
b) szkło,
c) metale,
d) tworzywa sztuczne,
e) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
f) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
g) przeterminowane leki i chemikalia,
h) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji
we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
i) zużyte baterie i akumulatory,
j) zużyty sprzęt eklektyczny i elektroniczny,
k) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
l) zużyte opony powstałe w gospodarstwie domowym,
ł) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, powstałe w wyniku drobnych prac
budowlanych samodzielnie wykonanych, niewymagających pozwolenia na budowę czy zgłoszenia zamiaru
prowadzenia robót,
m) odpady tekstyliów i odzieży,
n) popiół z palenisk domowych,
o) odpady niebezpieczne.
2) odbiór odpadów zmieszanych, pozostałości po sortowaniu;
3) zagospodarowania odpadów przydatnych do wykorzystania
wywozowymi podejmującymi się tego rodzaju działalności;

oraz

współdziałanie

z jednostkami

4) ustawienie i opróżnianie koszy ulicznych na odpady w rejonach ruchu pieszych;
5) zapobieganie powstawaniu dzikich wysypisk;
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6) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego.
Rozdział 3.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 4. 1. Właściciele nieruchomości są obowiązani do utrzymywania czystości i porządku poprzez
prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywania jednostce wywozowej odpadów komunalnych
z podziałem na odrębne frakcje:
1) szkło,
2) papier i tektura,
3) tworzywa sztuczne,
4) metale,
5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
6) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
7) meble i odpady wielkogabarytowe,
8) odzież i tekstylia,
9) przeterminowane leki i chemikalia,
10) zużyte opony powstałe w gospodarstwie domowym,
11) zużyte baterie i akumulatory,
12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
13) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, powstałe w wyniku drobnych prac
budowlanych samodzielnie wykonanych, niewymagających pozwolenia na budowę czy zgłoszenia zamiaru
prowadzenia robót,
14) odpady niebezpieczne,
15) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we
krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
16) popiół i żużel z palenisk domowych,
17) odpady zmieszane.
2. Wyposażenia nieruchomości w worki lub pojemniki, służące do gromadzenia odpadów komunalnych.
§ 5. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątniecie błota,
śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki
chodnik uznaje się wydzieloną cześć drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy
granicy nieruchomości.
Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny
postój lub pakowanie pojazdów samochodowych.
§ 6. Właściciele nieruchomości w zakresie mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami
i warsztatami naprawczymi są zobowiązani do następujących zasad:
1) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dozwolone jest pod warunkiem, że powstające ścieki
odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych,
w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do
ziemi, zaś na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych
i specjalnie oznaczonych;
2) naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się pod warunkiem:
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a) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego
przeznaczonych,
b) naprawa pojazdów samochodowych dotyczy drobnych usterek,
c) naprawa pojazdów samochodowych nie sprawia uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości.
§ 7. Na terenie Gminy, w celu zachowania zasad utrzymania czystości i porządku, zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa ochrony środowiska, zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady
komunalne: śniegu, lodu, nieczystości ciekłych, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych,
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych.
Rozdział 4.
Rodzaje i minimalne pojemności pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości. w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz
na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania
pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
§ 8. 1. Dopuszcza się następujące rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do
zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:
1) pojemniki i kontenery przystosowane do opróżniania przez pojazdy specjalistyczne o pojemnościach od
120 litrów do 1100 litrów,
2) pojemniki o pojemności od 5 m3 do 10 m3 (KP 5, KP7, KP10),
3) pojemniki z tworzywa sztucznego, oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju
selektywnie zebranego odpadu, o pojemności od 1,5 m3 do 3m3,
4) worki foliowe o pojemności od 60 litrów do 120 litrów,
5) kosze uliczne o pojemności od 35 litrów do 70 litrów.
2. Odpady komunalne należy gromadzić w workach, pojemnikach lub kontenerach, uwzględniając
następujące normy dostosowane do miesięcznego cyklu odbioru:
1) dla budynków mieszkalnych minimalna pojemność pojemnika do zbierania na terenie nieruchomości 20 litrów na jednego mieszkańca, jednak co najmniej jeden worek o pojemności 120 litrów na
nieruchomość,
2) dla szkół - 3 litry na każdego ucznia i pracownika,
3) dla żłobków i przedszkoli - 3 litry na każde dziecko i pracownika,
4) dla lokali handlowych 50 litrów na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden
pojemnik 120 litrów na każdy punkt,
5) dla lokali gastronomicznych - 20 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne,
6) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik 120 litrów,
7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych
i socjalnych - 120 litrów na każdych, 10 pracowników,
8) dla hoteli, pensjonatów, domów opieki - 20 litrów na jedno łóżko,
9) dla ogródków działkowych - 20 litrów na każdą działkę w okresie od 1 kwietnia do 30 września oraz
5 litrów poza tym okresem,
10) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również
ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady.
§ 9. 1. Na placach publicznych, przed budynkami użyteczności publicznej oraz przystankach komunikacji
publicznej ustawia się kosze uliczne zapewniające właściwe gromadzenie odpadów komunalnych.
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2. Pojemniki i inne urządzenia do zbierania odpadów powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo
dostępnych, zarówno dla ich użytkowników, jak i dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości, w sposób niepowodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla
mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.
3. Pojemniki do zbierania odpadów powinny być utrzymane w czystości. Pojemnik po jego opróżnieniu
nie powinien wydzielać nieprzyjemnego zapachu, nie powinien być uszkodzony i niekompletny (np. bez
pokrywy).
4. Pojemniki, o których mowa w § 8 ust. 1, należy utrzymywać w stanie technicznym uniemożliwiającym
wydostanie się odpadów pod wpływem wiatru, deszczu i innych czynników zewnętrznych.
Rozdział 5.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 10. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:
1) zmieszane odpady komunalne oraz bioodpady stanowiący odpady komunalne odbierane będą:
a) nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu w okresie od 1 listopada do 31 marca,
b) nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 31 października,
2) odpady segregowane tj. papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne odbierane będą 1 raz w miesiącu,
3) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane będą
jeden raz w roku,
4) kosze uliczne opróżniane będą w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu.
§ 11. 1. Właściciele nieruchomości pozbywają się odpadów komunalnych gromadzonych na terenie
nieruchomości poprzez przekazanie ich jednostce wywozowej lub dostarczenie do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych na terenie gminy Stanisławów.
2. Wprowadza się jednolitą kolorystykę i oznaczenie pojemników/worków do zbierania odpadów dla
następujących frakcji:
1) pojemnik/worek koloru niebieskiego- oznaczony napisem "Papier", w skład którego wchodzą odpady
z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,
2) pojemnik/worek koloru zielonego- oznaczony napisem „Szkło", w skład którego wchodzą odpady ze szkła,
w tym odpady opakowaniowe ze szkła,
3) pojemnik/worek koloru żółtego- oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne", w skład którego
wchodzą odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym
odpady opakowaniowe z tworzy sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
4) pojemnik/worek koloru brązowego- oznaczony napisem "Bio", w skład którego wchodzą odpady ulegające
biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
5) pojemnik/worek koloru czarnego- oznaczony napisem "Odpady komunalne zmieszane", w skład którego
wchodzą pozostałe odpady komunalne, których nie można poddać dalszej segregacji,
6) pojemnik/ worek koloru czerwonego, oznaczony napisem "Odpady niebezpieczne",
7) pojemnik/worek koloru szarego, oznaczony napisem "Popiół", w skład którego wchodzą odpady
stanowiące popiół z palenisk domowych.
3. Worki z odpadami komunalnymi należy wystawić w dniach określonych w harmonogramie, w łatwo
dostępnych miejscach dla pracowników jednostki wywozowej, w sposób nie powodujący nadmiernych
uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub innych osób.
4. Odpady wielkogabarytowe nie wymagają specjalnych urządzeń do zbierania- należy je wystawić
w określone w harmonogramie dni na chodnik przed posesją lub w miejscu umożliwiającym odbiór przez
jednostkę wywozową, w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców
nieruchomości lub innych osób.
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5. W przypadkach kiedy pozbycie się zebranych segregowanych odpadów komunalnych, takich jak: papier,
metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz odpady ulegające
biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, jest konieczne częściej niż w § 10, właściciele
nieruchomości mogą dostarczyć je samodzielnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK), zlokalizowanego na terenie gminy Stanisławów, w miejscowości Retków na działce o numerze ew.
699 (obok Oczyszczalni Ścieków "Centralna").
6. Przeterminowane leki i chemikalia, zużyte opony, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, odpady
niebezpieczne, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu
substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek należy dostarczać samodzielnie do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdującego się przy oczyszczalni ścieków "Centralna"
w Retkowie dz. o nr ew. 699 w godzinach otwarcia podanych do wiadomości mieszkańców.
7. Popiół
z palenisk
domowych
należy
dostarczać
samodzielnie
do
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wyłącznie w okresie od 1 października do
30 kwietnia.
8. Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów stanowiące odpady
komunalne mogą być kompostowane w przydomowych kompostownikach na terenie nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, przy czym nie może to powodować uciążliwości
dla użytkowników sąsiednich nieruchomości.
Właściciel nieruchomości, który zadeklarował kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady
komunalne jest zwolniony z posiadania pojemnika lub worka na te odpady.
§ 12. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszańcy, a powstają odpady komunalne,
wyłączone są z zorganizowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi prowadzącego przez
Gminę. Właściciele tych nieruchomości zobowiązani są we własnym zakresie do podpisywania umów na
odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcami posiadającymi wpis do rejestru działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Stanisławów.
§ 13. 1. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków powinno
odbywać się w sposób systematyczny, z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełniania
bądź wylewania na powierzchnię terenu, nie rzadziej niż raz na kwartał.
Rozdział 6.
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
§ 14. 1 Gospodarka odpadami w województwie funkcjonuje w oparciu o Regiony Gospodarki Odpadami
Komunalnymi (RGOK).
2. Odpady komunalne zmieszane, odpady zielone, odpady ulegające biodegradacji oraz pozostałości
z sortowania mogą być zagospodarowane wyłącznie w regionie gospodarki odpadami, do którego należy gmina
Stanisławów, zgodnie z zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza.
3. Odpady komunalne zmieszane, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania należy przekazywać
w pierwszej kolejności do Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK),
zgodnie z zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza.
4. W przypadku braku Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w wyznaczonym
regionie lub odmowy przyjęcia odpadów przez Regionalną Instalację do Przetwarzania Odpadów
Komunalnych z uwagi na brak wolnych mocy przerobowych, odpady należy przekazywać do zastępczych
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, wyznaczonych dla regionu, zgodnie z zasadą bliskości,
zgodnie z zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza.
Rozdział 7.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 15. 1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania
właściwej opieki nad tymi zwierzętami i zapewnienia ochrony przez zagrożeniem i uciążliwością dla innych.
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2. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do usunięcia zanieczyszczeń
spowodowanych przez te zwierzęta na terenie przeznaczonym do użytku publicznego, a w szczególności na
chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp. Postanowienie to nie dotyczy osób
niewidomych, korzystających z psów przewodników.
3. Na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku psy powinny być wyprowadzane na smyczy, a psy
należące do rasy psów niebezpiecznych powinny być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu.
Przy wyprowadzaniu psa na smyczy i w kagańcu, i odstąpieniu od tego, należy brać pod uwagę rasę,
uwarunkowania behawioralne, wiek, stan zdrowia i cechy anatomiczne zwierzęcia.
Rozdział 8.
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, w tym także zakazu utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych
nieruchomościach
§ 16. 1. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
w planie zagospodarowania przestrzennego oraz w obrębie istniejącej zabudowy budynkami wielolokalowymi,
z wyłączeniem:
1) istniejących gospodarstw rolnych, w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 333 ze zm.) oraz działów specjalnych produkcji rolnej, zgodnie z ustawa z dnia
26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.),
2) przydomowego chowu drobiu, pszczół oraz królików i innych zwierząt futerkowych wyłącznie na
działkach zabudowanych budynkami jednorodzinnymi,
2. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także zwartych terenów zabudowanych budynkami
wielorodzinnymi, jednorodzinnymi, instytucjami użyteczności publicznej, hotelami, ogrodami działkowymi.
3. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich jedynie
dla potrzeb własnego gospodarstwa domowego pod następującymi warunkami:
1) posiadania budynków inwentarskich, przeznaczonych do hodowli zwierząt, spełniających wymogi ustawy
z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze.zm.),
2) wszelkie uciążliwości hodowli dla środowiska będące jej skutkiem, mają być ograniczone do obszaru
nieruchomości, na której jest prowadzona.
§ 17. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany zapewnić:
1) gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny
z prawem, w tym zwłaszcza z wymogami niniejszego Regulaminu i nie powodować zanieczyszczania
terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych,
2) zapobieganie powstawania uciążliwości takich jak hałas lub odory, przekraczające poziom normalnego
funkcjonowania hodowli wobec innych osób zamieszkujących nieruchomość lub nieruchomości sąsiednie,
3) przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.
Rozdział 9.
Obszary podlegający obowiązkowi deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 18. 1. Deratyzacji podlegają wszystkie nieruchomości znajdujące się na terenie gminy Stanisławów.
2. Deratyzację przeprowadza się raz w roku, w miesiącu wrześniu lub październiku, o ile na terenie
stwierdzone zostanie występowanie gryzoni.
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UZASADNIENIE

Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności dostosowania zapisów treści Regulaminu
do aktualnego stanu prawnego.
Zmiana regulaminu podyktowana była również koniecznością uwzględnienia uwag wynikających
ze skargi Wojewody Mazowieckiego, która wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
na uchwałę nr IV/24/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie
uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stanisławów.
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