UCHWAŁA NR XIX.108.16
RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA
z dnia 30 maja 2016 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rawa Mazowiecka
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej, Rada Gminy Rawa Mazowiecka uchwala,
co następuje:
§ 1. Uchwala się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rawa Mazowiecka”,
zwany w dalszej części Regulaminem, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc UCHWAŁA NR XXIII/125/12 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 28
grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rawa
Mazowiecka.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rawa Mazowiecka.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Gminy
Michał Michalik
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Załącznik do Uchwały Nr XIX.108.16
Rady Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 30 maja 2016 r.
Regulamin utrzymania czystości porządku na terenie Gminy Rawa Mazowiecka
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania
§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rawa Mazowiecka, zwany dalej
"Regulaminem", ustala szczegółowe zasady dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie
nieruchomości położonych w granicach administracyjnych gminy Rawa Mazowiecka,a w szczególności
prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, zasad utrzymania zwierząt
gospodarskich i domowych oraz przeprowadzania obowiązku deratyzacji.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie
nieruchomości, poprzez:
1) prowadzenie w gospodarstwach domowych segregacji odpadów na następujące frakcje:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
b) odpadów zielonych;
c) papieru i tektury;
d) niestłuczonego szkła w tym szkła bezbarwnego oraz szkła kolorowego;
e) tworzywa sztuczne;
f) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających
biodegradacji;
g) metali;
h) przeterminowanych leków i chemikaliów;
i) zużytych baterii i akumulatorów;
j) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
k) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;\
l) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
m) zużytych opon;
n) odzieży i tekstyliów;
2) niezwłoczne uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących
do użytku publicznego;
3) mycie i naprawę pojazdów samochodowych, poza myjniami i warsztatami naprawczymi:
a) wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych;
b) na terenie nieruchomości wyłącznie dla własnych potrzeb i pod warunkiem, że czynność ta nie
będzie stanowić zagrożenia dla środowiska naturalnego ( smary i oleje nie przedostaną się do
gruntu lub wody ) oraz nie stanowi to uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich;
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4) doraźne naprawianie i regulację pojazdów samochodowych, wyłącznie dla własnych potrzeb
w miejscach do tego przystosowanych np. garaże i/lub na placach pod warunkiem, że powstające
odpady będą gromadzone w pojemnikach do tego przystosowanych oraz niniejsze czynności nie będą
uciążliwe dla środowiska.
2. Z zastrzeżeniem § 9 ust 1 podmiot odbierający odpady komunalne obowiązany jest do
selektywnego odbierania, od właścicieli zamieszkałych nieruchomości, odpadów, o których mowa w
ust1. pkt 1.
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność 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
§ 3. 1. Do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości jednorodzinnej ustala się
następujące rodzaje pojemników i worków do zbierania odpadów:
1) pojemniki na niesegregowane odpady komunalne o pojemności 80 l;
2) pojemniki na niesegregowane odpady komunalne o pojemności 120 l;
3) przezroczyste worki na odpady zbierane selektywnie, oznaczone odpowiednimi kolorami
w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego o rozmiarach 120l.
a) kolor żółty – do gromadzenia odpadów z tworzyw sztucznych i metali,
b) kolor niebieski – na odpady z papieru oraz odzieży i tekstyliów,
c) kolor zielony – szkło.
2. Do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości wielorodzinnej
następujące rodzaje pojemników i worków do zbierania odpadów:

ustala się

1) pojemniki KP7 na niesegregowane odpady komunalne o pojemności 7000 l, lub pojemnik MGB o
pojemności 1100l.
2a) pojemniki typu dzwon na odpady zbierane selektywnie, o pojemności 1500l – do gromadzenia
odpadów z papieru oraz szkła.
2b) pojemniki na odpady zbierane selektywnie, o pojemności 2000l – 2500l – do gromadzenia odpadów
z tworzyw sztucznych i metali.
3. Do zbierania odpadów komunalnych na drogach publicznych ustala się następujące rodzaje
pojemników do zbierania odpadów:
1) kosze uliczne o pojemności od 20l do 70l.
§ 4. 1. Pojemniki i worki na odpady komunalne, należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych dla
pracowników odbiorcy odpadów, bez konieczności wejścia na teren nieruchomości lub w tzw. altanach
na śmieci. Jeśli takiej możliwości nie ma, należy wystawić je w dniu odbioru zgodnie z harmonogramem,
w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub
osób trzecich.
2. Przepisy ust.1stosuje się odpowiednio do ustawiania koszy na odpady na drogach publicznych i
przystankach komunikacji zbiorowej.
3. Pojemniki poddaje się obligatoryjnemu czyszczeniu i myciu oraz naprawie lub konserwacji,
z częstotliwością zapewniającą ich utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym.
§ 5. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie
nieruchomości jednorodzinnej niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z takiego
pojemnika korzysta:
1) nie
więcej
2) powyżej 4 osób – 120l.
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§ 6. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach
jednorodzinnych, minimalną pojemność worków przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości
segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. c,d,e,g,n:
1) 120 litrów dla odpadów, o których mowa w § 2 ust 1 pkt 1 lit. e, g;
2) 120 litrów dla odpadów, o których mowa w § 2 ust 1 pkt 1 lit. d;
3) 120 litrów dla odpadów, o których mowa w § 2 ust 1 pkt 1 lit. c, n.
§ 7. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz właścicieli nieruchomości w innego rodzaju
budynkach wielolokalowych, jeśli w lokalach tych zamieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność
pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych, jeżeli z tego pojemnika korzysta:
1) dla każdych 20 osób 1 pojemnik MGB o pojemności 1100l;
2) dla każdych 100 osób wielokrotność pojemników MGB o pojemności 1100l wynikającą z pkt 1 lub
pojemnik KP7.
§ 8. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz właścicieli nieruchomości w innego rodzaju
budynkach wielolokalowych, jeśli w lokalach tych zamieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność
pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości selektywnie zbieranych odpadów
komunalnych:
1) nie więcej niż 100 osób:
a) 2000 litrów dla odpadów, o których mowa w § 2 ust 1 pkt 1 lit. e, g;
b) 1500 litrów dla odpadów, o których mowa w § 2 ust 1 pkt 1 lit. d;
c) 1500 litrów dla odpadów, o których mowa w § 2 ust 1 pkt 1 lit. c;
2) powyżej 100 osób:
a) 2 pojemniki o pojemności 2000 litrów dla odpadów, o których mowa w § 2 ust 1 pkt 1 lit. e, g ;
b) 2 pojemniki o pojemności 1500 litrów dla odpadów, o których mowa w § 2 ust 1 pkt 1 lit. d ;
c) 2 pojemniki o pojemności 1500 litrów dla odpadów, o których mowa w § 2 ust 1 pkt 1 lit. c.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 9. 1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, obowiązani są do pozbywania
się niżej wymienionych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w następujący sposób i z
częstotliwością:
1) przeterminowane leki – należy zbierać i dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów,
z których w razie potrzeby będą odbierane przez przedsiębiorcę posiadającego stosowne uprawnienia;
2) zużyte baterie – należy zbierać i dostarczać do budynków użyteczności publicznej usytuowanych na
terenie Gminy, z których odbierane będą w razie potrzeby na telefoniczne zgłoszenie lub dostarczyć
własnym transportem do punktu selektywnej zbiórki odpadów;
3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:
a) należy wystawić w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości w terminach zbiórki odpadów
zbieranych selektywnie, o których mowa w ust 3. Terminy i zasady zbiórek w/w odpadów zostaną
podane do publicznej wiadomości przez Urząd Gminy. W dniu zbiórki, należy wystawić odpady
przed wejściem na teren nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej lub na miejsce wyznaczone
przez zarządcę w zabudowie wielorodzinnej;
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b) w okresach pomiędzy zbiórkami można zbierać i dostarczać własnym transportem do punktu
selektywnej zbiórki odpadów;
4) odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady zielone – zbierać i zagospodarować we własnym
zakresie w kompostowniach, lub przekazywać we własnych workach do punktu selektywnej zbiórki
odpadów;
5) opony oraz zużyte akumulatory, które nie zostały oddane do sklepu przy zakupie nowego
akumulatora - zbierać i dostarczać własnym transportem do punktu selektywnej zbiórki odpadów;
6) odpady budowlane i rozbiórkowe inne niż niebezpieczne powstałe w wyniku prowadzenia drobnych
robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia
robót do właściwego organu administracji – należy dostarczyć własnym transportem do punktu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
7) odpady wielkogabarytowe :
a) należy wystawić w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości i usuwać możliwie jak
najszybciej, w trakcie okresowych zbiórek prowadzonych przez podmioty uprawnione. Terminy
i zasady zbiórek w/w odpadów zostaną podane do publicznej wiadomości przez Urząd Gminy. W
dniu okresowej zbiórki, należy wystawić odpady przed wejściem na teren nieruchomości w
zabudowie jednorodzinnej lub na miejsce wyznaczone przez zarządcę w zabudowie wielorodzinnej;
b) w okresach pomiędzy zbiórkami można zbierać i dostarczać własnym transportem do punktu
selektywnej zbiórki odpadów;
2. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, zbierać i gromadzić w pojemnikach na terenie
nieruchomości i przekazywać wskazanemu przez gminę przedsiębiorcy – raz na 4 tygodnie, według
ustalonego i podanego do publicznej wiadomości harmonogramu zbiórki,
3. papier i tektura, odzież i tekstylia, metale, tworzywa sztuczne i szkło, w tym szkło bezbarwne oraz
szkło kolorowe – zbierać i gromadzić w workach odpowiednich kolorów na terenie nieruchomości i
przekazywać wskazanemu przez gminę przedsiębiorcy – raz na 4 tygodnie według ustalonego i podanego
do publicznej wiadomości harmonogramu zbiórki, bądź dostarczać własnym transportem do punktu
selektywnej zbiórki odpadów.
§ 10. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, po zawarciu umowy z przedsiębiorcą posiadającym
stosowne uprawnienie, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości
ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające w wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 11. Z zastrzeżeniem przepisów odrębnych dopuszcza się prowadzenie przez właścicieli
nieruchomości na terenie nieruchomości, do której posiada tytuły prawny kompostowania odpadów
biodegradowalnych.
§ 12. Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązane są
informować właścicieli nieruchomości o obowiązkach selektywnego zbierania wybranych rodzajów
odpadów.
§ 13. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów dla Gminy Rawa Mazowiecka prowadzony jest przez
ZGO AGUARIUM Sp z o.o.w miejscowości Pukinin 140, 96-200 Rawa Mazowiecka.
Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
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§ 14. Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych, są
zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie
pozostawiania bez dozoru, jeżeli zwierzę nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym bądź na terenie
ogrodzonym, w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierzęcia.
§ 15. 1. Na terenie użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy. Zwolnienie psa
ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma kaganiec,
a właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.
2. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia spowodowanych przez nie
zanieczyszczeń w pomieszczeniach budynków służących do użytku publicznego, a także na terenach
użytku publicznego, takich jak: ulice, chodniki, skwery i zieleńce.
Rozdział 7.
Wymagania dotyczące utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej
§ 16. 1. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich, z wyjątkiem nieruchomości:
1) na których usytuowane są budynki użyteczności publicznej;
2) na których znajdują się budynki zamieszkania zbiorowego.
2. Obiekty inwentarskie są zlokalizowane w takiej odległości od budynków mieszkalnych, żeby nie
powodowały uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich .
§ 17. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt
gospodarskich, pod następującymi warunkami:
1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt;
2) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych;
3) gromadzenia i usuwania powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości, w sposób
zgodny z prawem i nie powodujący zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód
powierzchniowych i podziemnych;
4) przetrzymywania i prowadzenia hodowli w sposób nie powodujący uciążliwości, w szczególności
zapachowych, hałasu dla współużytkowników oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich.
Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 18. Obowiązkowej deratyzacji, w terminie od 15 października do 15 listopada lub od 15 marca do
15 kwietnia podlegają obszary, na których są zlokalizowane:
1) wielorodzinne budynki mieszkalne;
2) przetwórnie produktów rolnych;
3) magazyny i składy produktów spożywczych i rolnych;
4) miejsca składowania odpadów komunalnych;
5) fermy hodowlane;
6) schroniska dla zwierząt.
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