
UCHWAŁA NR XXIII.146.20 
RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA 

z dnia 6 sierpnia 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXII.136.20 Rady Gminy Rawa Mazowiecka 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 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z 2020 poz. 150, 284 i 875), po zasięgnięciu opinii Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej, Rada Gminy Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXII.136.20 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rawa Mazowiecka (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 
z 2020 r. poz. 4140) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Właściciele nieruchomości utrzymują miejsca gromadzenia odpadów w odpowiednim stanie 
sanitarnym i porządkowym, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników oraz worków 
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, oraz zalegania odpadów poza pojemnikami 
i workami.”; 

2) § 14 otrzymuje brzmienie: 

„§ 14. Osoby, utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do sprawowania opieki i nadzoru nad 
tymi zwierzętami.”; 

3) § 18 otrzymuje brzmienie: 

„§ 18. Obowiązkowej deratyzacji co najmniej raz w roku, 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.”; 

4) § 19 otrzymuje brzmienie: 

„§ 19. 1. Na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 
bioodpady stanowiące odpady komunalne można kompostować w kompostownikach przydomowych. 

2. Zwalnia się w całości właścicieli nieruchomości, o których mowa w § 19 ust. 1 kompostujących 
odpady komunalne w kompostownikach z obowiązku posiadania worka na te odpady.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rawa Mazowiecka. 
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 września 2020 r. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Katarzyna Klimek 
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