
UCHWAŁA NR XX|Il172l12
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie regulaminu utrrymania crystości i porządku na terenie Gminy Miasta Rawa
Mazowiecka.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 18 marca 1990r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z200I r. Nr 142, poz. 1591, z2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62'
poz.  558,  Nr 113,  po2.984,  Nr 153,  poz.  1271i  Nr 214,  poz.  1806,22003r.  Nr 80,  poz.717
i Nr 162, poz. 1568, 22004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 1 76,po2.1203,22005 r. Nr 172, poz. I44I
iN r  175 ,  poz .1457 , z2006r .N r  17 ,  poz . I28  iN r  181 ,  po2 .1337 ,22007r .  N r48 ,  po2 .327 ,
Nr  138 ,  poz .974  iN r  173  ,po2 . I2 I8 ,22008  r .N r  180 ,po2 .  1111  iN r223 ,  po2 .1458 ,22009r .
Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. I24I, zf l l lr. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230 i Nr 106, poz.
675 , zŻ} Ih .N r21 ,poz .113 ,N r l I 7 ,poz .679 ,N r134 ,poz .777 ,N r149 ,poz .887 iN r277 ,poz .
I28I,orazz20l2r,poz567) orazart.4 ustawy zdnia 13 września 1996r. utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z2012r.,poz,39I), po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala,
co następuje:

$ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rawa
Mazowiecka stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

$ 2. Traci moc uchwała Nr L/369/10 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia zf5
sierpnia 20I0r' w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
Rawa Mazowięcka opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wojewodztwa Łódzkiego
(Dz.Urz. z 20I0r. Nr 3 1 I, poz. 2622).

$ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

$ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Woj ewództwa Łódzkiego.



Zał.ączntk do uchwały Nr XXIII 17 2 l 12
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 28 listopada2012 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚOI PoRZĄDKU NA TERENIE GMINY
MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

s1.
1' Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Rawa Mazowiecka'
Zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowo zasady utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Miasta Rawa Mazowiecka) aw szczegó|ności zadanta gminy oraz obowiązki
właścicieli nieruchomości, dotyczące utrzymania czystości i porządku otaz warunki
wykonywania dziaLa|ności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nięruchomości, a takŻe zagospodarowanie tych odpadów.
2. Regulamin obowiązuje właścicięli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy otaz
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne.

$2.
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) ustawie _ na|eiy ptzez to rozumieć ustawę z dnia 13 wrześnta 1996r o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z20I2r.,poz.39I i 951);
2) właścicielu nieruchomości - rozumie się przezto takie współwłaścicieli' uzytkowników
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomoŚci w zarządzielub
uzytkowaniu, atakie inne podmioty władające nieruchomością w rozumieniu ustawy zdnia
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj'Dz.U.z20|2r. ,poz.39I);
3) odpadach komunalnych na|eŻy przez to rozumieć odpady powstające
w gospodarstwach domowych z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a takie
odpady nie zavtierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców
odpadów' które Ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów
powstających w gospodarstwach domowych, w rozumieniu ustawy o odpadach (Dz.U.
22001r., Nr 62, poz.628 ze zm.);
4) odpadach wielkogabarytowych _ nalezy przez to rozumieć odpady komunalne, które ze
względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; do odpadów wielkogabarytowych nie
za|tcza się wszelkiego rodzaju odpadów z budów i remontów;
5) odpadach ulegających biodegradacji - rozumie się przez to odpady, które ulegają
rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu ptzy udziale mikroorganizmów, w rozumieniu
ustawy o odpadach (Dz.U. 22001r. Nr 62 poz.628 ze zm.);
6) bioodpadach _ rozumię się przez to ulegające biodegradacji odpady z terenów zie|eni,
odpady spoŻywcze i kuchenne pochodzące z gospodarstw domowych,za|d'adow gastronomii,
zakładów iywienia zbiorowego i jednostek handlu detalicznego, atakŻe podobne ze wzg|ędu
na swój charakter lub skład odpady zzakładów produkujących lub wprowadzających na rynek
iywność' w rozumieniu ustawy o odpadach (Dz.U. z200lr Nr 62, poz.628 zpoŹn. zm.);



7) odpadach niebezpiecznych - naIezy przez to rozumieć takie odpady, o których mowa
w ustawię o odpadach (Dz.U. z 200Ir. Nr 6f, poz' 628 z poŹn. zm) powstaj4ce
w gospodarstwach domowych, w tym m.in.: baterie, akumulatory, zarcwki, świetlówki'
resztki farb, lakierów' rozpuszcza|ników, środków do impregnacji drewna, środków ochrony
roślin i nawozów, pojemniki po aerozolach, olejach mineralnych i syntetycznych, tłlszczach,
benzynie, środkach chemicznych, środkach ochrony roślin, przeterminowane leki,
przeterminowane kosmeĘki, sprzęt elektryczny i elektroniczny, tusze do drukarek i tonery'
taśmy video, kasety magnetofonowe' materiały fotograficzne, taśmy barwiące;
8) odpadach pozostaĘch (zmieszanych) _ na|eiy przez to rozumieć odpady komunalne nie
poddane selektywnemu zbieraniu;
9) selektywnej zbiórce odpadów - rozumie się przez to wyodrębnienie odpadów nadających
się do powtórnego wykorzystania poprzęz odzysk lub recykling, z ogólnej masy
wytworzonych odpadów ;
10) niecrystościach ciekĘch - rozumie się ptzez to ścieki gromadzone przejściowo
w zbiornikach bezodpływowych;
11) zbiornikach bezodpływowych rozumie się przez to instalacje i urządzenia
przeznaczonę do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania,
w rozumieniu ustawy o odpadach (Dz.U. z200lr Nr 62, poz.628 zpoźn. zm.);
|2) stacjach zlewniach _ rozumie się przez to instalacje słuzące do przyjmowania
nieczysto ści ciekłych dowozonych poj azdami asenizacyj nymi ;
13) punkcie zbiórki odpadów problematycznych na|eŻy przez to rozumieó,
z|oka|tzowane na terenie Gminy lvqyznaczone sklepy , w których mieszkańcy mog4
przekazywaó podmiotowi uprawnionemu w/w odpady;
14) harmonogramie _na|eŻy przez to rozumieó określenie częstotliwości odbioru odpadów
komunalnych na terenie Gminy Miasto Rawa Mazowiecka, z uwzględnieniem zapisów
niniejszego Regulaminu, dotyczących minimalnej częstotliwości odbioru odpadów
komunalnych, w za\eimości od rodzaju tych odpadów;
15) Instalacja regionalna zastępcza_ naleŻy przez to rozumieć ZaWad Gospodarki
Odpadami w Pukininie;
16) wPGo _ na|eiy przez to rozumięć Plan Gospodarki odpadami Wojewódńwa
Łódzkiego;
17) miejscu zamieszkania _ oznacza miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas
przeznaczony na odpoczynek, ntęza|ęŻnię od czasowych nieobecnoŚci związanych
Z wpoczynkiem, urlopem' odwiedzinamt u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem
medycznym lub pielgrzymkami religijnymi zgodnie Z rozpotządzeniem (WE) Parlamentu
Europejskiego i Rady Nr 76312008 z dnia 9 lipca 2008r. w sprawie spisów powszechnych
ludności i mieszkań;
t8,1 nłvierzętach domowych _ rozumie się przez to zxvterzęta tradycyjne przebywaj ące v\.raz
z czł'owiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczenil, utrzymywane przez
człowieka w charakterze jego towaruysza;
|9) rwierzętach gospodarskich - rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu
przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. Są to zwtetzęta
utrzymywane w celach hodowlanych i produkcyjnych, m' in. konie, bydło' świnie' owce'
kozy, drób, zwierzęta futerkowe;
20) Gmina _ rozumie się przez to Gmina Miasto Rawa Mazowięcka'



Rozdział2.
Wymagania w zakresie utrrymania crystości i porządku na terenie nieruchomości

i terenach uĘtku pub|icznego.

s3.
l. Zadania gminy:
1) gmina zapewnia czystość i porządek na swoim terenie i tworzy warunki niezbędne do ich
utrzymania;
2) gmtna posiada własne Składowisko odpadów w Pukininie wraz z|inią technologiczną d,o
selektywnej zbiórki. Składowisko zostało wpisane jako zastępcza instalacja regionalna do
ptzetw arzania odpadów komunalnych;
3) gmina jest zobowtązana do zorganizowania przetargu
komunalnych od właścicieli nieruchomości;
4) gmina zawiera umowę z przedsiębiorcą odbierajęcym odpady

na odbieranie odpadów

komunalne od właścicieli
nieruchomości.
2. Właściciele nieruchomości zapewniajq utrzymanie czystości i porządku na terenie
nieruchomo ści poprzez:
1) wykonywanie obowiązkow określonych w ustawie;
2) selektywne zbieranie odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości,
a mianowicie:
a) zmteszane odpady opakowaniowe' w tym : papier, tekturę, metale, tworzywa sńuczne
i opakowania wielomateriałowe,
b) opakowania szklane,
c) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
d) zuŻyĘ sprzęt elektryczny i elektroniczny, Świetlówki i inne źrodła światła,
e) przeterminowane leki i chemikalia,
f) zuŻyte baterie i akumulatory'
g) zuŻyte opony,
h) odpady zielone,
i) odpady budowlane i rozbiórkowe,
j) pozostałe zmieszanę odpady komunalne dalej Zwane ,,zmieszanymi odpadami
komunalnymi"
3) przyłączenie nieruchomości do nowo wybudowanej sieci kana|tzacyjnej, w terminie nie
dłuższym nii 12 miesięcy, |icząc od dnia przekazania sieci kana|izacyjnej do eksploatacji;
przyłączente nieruchomości do sięci kana|izacyjnej nie jest obowiązkowe, jeŻe|i
nieruchomoŚć jest wyposazonaw przydomową oczyszcza|nię ścieków spełniającą wymagania
określone w przepisach odrębnych;
4) włączenie się z wodami opadowymi do istniejącej sieci kana|izacji deszczowej lub
rozptowadzenie wód opadowych z terenów nieutwardzonych na nieruchomości gruntowe,
5) niezwłoczne usuwanie z budynków mieszkalnych i obiektów uŻyteczności publicznej sopli
i nawisów śniegu stwarza1ących zagrozenie dla przechodniów;
6) uprzątanie poprzez zamiatanie, zbteranie, grabienie, zmywanie, itp', zanieczyszczen
Zpow|erzchni nięruchomości i utrzymanie ich na|eŻytego stanu sanitarno - higienicznego;
7)bieŻącego koszenia wyrosłych na nieruchomoŚci traw i chwastów;
8) uprzątan|ę poprzez: zamiatanie, zbieranie, zmywanie, malowanie, itp., zanieczyszczeń
z powierzchni posadzek, podłóg, ścian i stropów przeznaczonych do wspólnego uzytkowania
pomieszczeń budynków wielolokalowych, np. sieni, korytarzy, piwnic, klatek schodowych,
wind' studzienek okien piwnicznych, zsypów na odpady, rur spustowych rynien z kratkami do
czyszczenia. a tym samym utrzymywanie ich na|eŻytego stanu sanitarno-higieni cznęgo



9) uprzątanie przez właścicieli nieruchomości, niezwłocznie po opadach błota, śniegu, lodu
z powierzchni chodników (od granicy nieruchomości do krawędzi chodnika), przy czym za
taki chodnik uznaje się wydzieloną częśó drogi publicznej służącej dla ruchu pieszego
połoŻoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości a takze nieruchomości' w tym
z podwórzy, przejść, bram, itp. (przy czym na|eŻy to rca|izować w sposób nie zal<ł'ocĄący
ruchu pieszych i pojazdów), orz posypanie piaskiem chodnika; uprzątnięte błoto, śnieg' lód
na|eiy złoiyć na skraju chodnika, tak by mogły je sptzątnąó służby utrzymujące w stanie
czystoŚci jezdnię; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na
którym jest dopuszcza|ny płatny postój lub parkowanie samochodów; Piasek uŻyty do tych
celów na|eŻy usunąć z chodnika niezwł.ocznie po ustaniuprzyczynjego zastosowania
10) niezwłoczne usuwanie odpadów powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali
(gru2, itp.);
11) utrzymanie budynku i ogrodzenia nieruchomości w dobrym stanie technicznym
i sanitarnym;
|Z)uprzątanie zgodnie Z wymogami ustawy z dnta20 stycznta2005r. o recyklingu pojazdów
wycofanych z eksploatacji, z terenów nieruchomości wraków pojazdów mechanicznych;
13) mycie pojazdów samochodolvych poza myjniamiv,ryłącznie w miejscach dozwolonych:
a) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem,
ze powstające ścieki odprowadzane są dokana|tzacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych
zbiomikach bezodpływowych, w szczególnoŚci ścieki takie nie mogą byó odprowadzane
bezpośrednio do zbiomików wodnych lub do ziemi,
b) na terenach słuzących do uzytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych
i specj alnie oznaczony ch;
14) drobne naprawy, a więc wymiana kół' świec zapłonowych, Żatowek, uzupełnianie
płynów, regulacje pojazdów samochodolvych poza warsńatami samochodowymi, na terenie
nięruchomości dozwolone są ty|ko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy' gdy nie
są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone W sposób
umożliwiający ich usunięcie zgodnie zprzepisami ustawy;
3. Wykonywanie obowiązków, o których mowa w ust. 2 pkt 6-10 na terenie budowy na|eiy
do wykonawcy robót budowlanych.

Rozdział 3.
ogólne zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów.

s4.
Ustala się następuj ące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania
odpadów:
1. Prowadzenie selektywnego zbierania frakcji odpadów komunalnych tj.: bioodpady, papier
i tektura, tworzywa sńuczne, odpady wielomateriałowe, metal, tekstylia' szkło (białe
i kolorowe).
2. odpady selektywnie zbierane powinny byc vtrzucane do odpowiednich pojemników
i worków.
3.Posegregowane odpady komunalne pochodzące z selektywnej zbiórki odbierane będą
ptZęZ podmiot wyłoniony przęz Gminę w drodze przetargu w oparciu o uprzednio
opracowany harmonogram.
4. Na działkach budowlanych naleiy przewidzieć miejsca na pojemniki służące do czasowego
gromadzenia odp adów stałych, z uwzg|ędnieniem możliwo ści ich se gre gacj i.
5. opróznione opakowania ztworzyw sztucmych, tekturowych i aluminiowych na|eŻy trwale
zgnieść |ub zł,oŻyÓ na płasko przed włozeniem do worka lub pojemnika.



Rozdział 4.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych i gromadzenia niecrystości ciekĘch na terenie nieruchomości oraz na

drogach publicznych, warunków rozmieszczenia Ęch pojemników i ich utrzymania
w odpowiednim stanie sanitarno-porządkowym i technicznym.

$s.
1. Właściciele nieruchomości zobowtązani są we własnym zakresie do wyposażenia
nieruchomości w odpowiednią ilość pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych,

uwzględniając ilość wytworzonych odpadów oraz ilośó osób z nich korzystających.
2. Ilość i pojemność pojemników do gromadzenia odpadow, w które zostanie wyposażona

nieruchomośc zamteszkała musi być dostosowana do:
1) liczby mieszkańców korzystających z pojemników'
2) średniej ilości odpadów w1tworzonych w gospodarstwie domowym przez jednego

mieszkńca w ciągu jednego dnia na poziomie 3 litrów.
3. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowlązani są do wyposażenia

nięruchomości w pojemniki na odpady komunalne dostosowując ich pojemność do swych

indywidualnych potrz eb przy uwzględnieniu następuj ących normatyw :

1) dla szkół wszelkiego typu - 31na kaŻdego ucznia, studenta i pracownika,

2) Żłobków i przedszkoli - 3 l nakaŻdędziecko i pracownika,
ri ata 1okali ńandlowych . 501 na kazde 10m2 powierzchni użytkowej, jednak conajmniej
jeden pojemnik o pojemnoŚci 120 l na lokal,
ąl aru iunktów ńandlowych (poza lokalem) - 50 l rn kłzdego zatrudnionego' jednak

conajmniej jeden pojemnik o pojemnoś ci If} I nakaŻdy punkt,

5) dia tot<ati i punktów gastronomicznych pojemnik o pojemności 20I na jedno miejsce

konsumpcyjne dotyczy to takŻe miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zev,łnątrz

lokalu, jednak conajmniej jeden pojemnik 120 l na kaŻdy lokal/ punkt'

6) dLa zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do

pomieszczeń biurowych i socjalnych - pojemnik 120 |nakaidych 10 pracowników,

i) au domów opieki, szpitali, internatów , hoteli itp. - pojemnik o pojemności 20l na jedno

łóŻko,
8) dla ogrodków działkowych pojemnik o pojemności - 20 l na

1 od marca do 3I puŻdziem1ka.
4. Z obowiązku wymienionego w ust. 3 mva|nia się właścicieli
budowlanych do czasu rozpoczęcia budowy.

kaŻdą działkę w sezonie tj.

niezabudowanych działek

s6.

1. Dopuszcza się stosowanie następujących pojemników przeznaczonych do zbierania

odpadów komunalnych:
1 ) poj emnik i z tworzyw sztucznych o poj emnoś ci I20l |ub 240 I,
2) pojemniktztworzyw sztucznych lub metalowe o pojemności 1100 l,

3) kontenery KP 5, KP 7, KP 10 i KP 14,
4i worki o pojemności 60 |, I2O | - wyłącznie dla zmieszanych odpadów opakowaniowych

i opakowań szklanych,
5) kosze ul iczne 30 1, 35 1,40 1, 50 l.
2. Poj emnik z tworzywa sńucznego o poj emności 1 20 l
1) spełniać wymagania polskiej nonny _ PN _EN 840'
2)być kompletny iprzydatny do użytkowania'

Iub 2401 powinien:



3) byó odpomy na tj. niskie temperatury i nagrzewanie,
Ębyć wyposaiony w kółka'
5 ) posiadaÓ szcze|nie zarnykana klapę'
6) posiadać uchwyt lub listwę ułatwiającą przetaczanie,
7) posiadać nadruk określający jakie rodzaje odpadów będą się w nich znajdowac.
3' Pojemnik ztworzywa sztucznego lub stali o pojemności 1 100 litrów powinien
l) spełniaó wymagania polskiej normy * PN -EN 840,
z)być kompletny tprzydatny do uzytkowania,
3) być odporny na tj. niskie temperatury i nagrzewanie,
4)byÓ wyposazony w kółka,
5) posiadać szczę|nie zamykana klapę,
6) dla zmieszanych odpadów komunalnych być w kolorze stonowanym z wyłączeniem
zielonego i Żołtego,
7) d|azm|ęszanych odpadów opakowaniowych byó w kolorze Żółtym,
8) dla opakowań szklanych w kolorze zielonym,
9) posiadać nadruk określający jakie rodzaje odpadów będą się w nich znajdować.
4. Kontenery KP 5, KP 7,KP 10, KP 14 powinny:
l) być wykonane ze sta|i ocynkowanej bądŹ stali nierdzewnej,
2)być kompletne i zdatne do użytkowania,
3) posiadać szcze|nie zamykające się klapy,
Ę by ć dostosowane do załadunku: hakowego, bramowego' hakowo-bramowego,
5) być w kolorze stonowanym zwył'ączeniem kolorów: zielonego t zołtego,
5. Worki powinny:
1) mieć odpowiedniąwytrzymałość na przebicie i rozciągante,
2) posiadaó mocny i trwały zgrzew,
3) być wykonane Z Surowca LDPE'
4) dlazmieszanych odpadów surowców wtórnych - w kolorze Żółtym,
5) dla opakowań szklanych - w kolorze zielonym,
6) posiadać nadruk określający jaki rodzaj odpadów na|eŻy w nich umteszczać'

$7.

1. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych na|eŻy ustawiać na nieruchomości na
twardej równej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się błota, wody i innych
Zantęczyszczen w sposób nie powodujący ucipliwości i utrudnienia dla mieszkańców
nieruchomości lub osób trzecich, preferowana nawierzchnia twarda _ kostka polbruk.
2, Dopuszcza się wyjątkowo w przypadkach utrudnionego dojazdu do nieruchomości
samochodów ciężarowych, uwzględniając zapisy $ 5 ust. 2, moŻ|iwośó stosowania worków
do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych zamiast pojemników. KaŻdoruzowo
przypadek trudnego dojazdu naleiy uzgodnić zUrzędem Miasta.

$8.

l'. Właściciele zobowiEzant są do zapewnienia swobodnego dostępu do pojemników i worków
we wskazanym w harmonogramie terminie. Pojemniki o pojemności do 240| i worki
z odpadami powinny zostac wystawionę do krawędzi jezdni w sposób nie powoduj4cy
uciąiliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomoŚci i osób trzecich.
2. Właściciele nieruchomości, której wielkość nie pozwa|a na urządzenie na jej terenie
punktu gromadzenia odpadów , zobowiązani są Zawrzec porozumienie z właścicielem
sąsiedniej nieruchomości na gromadzenie odpadów, altematywnie moze to być:



1) umowa określająca warunki wządzenia takiego punktu na terenie jego nieruchomości,
2) warunki korzystania z urządzonego jui istniejącego na jego terenie punktu gromadzenia
odpadów.

$e.

1. Nie dopuszcza się do gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu'
gruzv, gorącego popiołu, szlamów, substancji toksycznych, Żrących, wybuchowych,
przeterminowanych leków, zlliyĘch olejow' resztek farb, rozpLlszczalników, lakierów
i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów z dziatalnoŚci gospodarczej' itp.
2. Nie dopuszcza się do spalania w pojemnikach i koszach na odpady jakichkolwiek odpadów
komunalnych.
3. Nie dopuszcza się do spalania w piecach odpadów komunalnych z wyjątkiem czystego
drewna, papieru i tektury.
4. Nie dopuszcza się do spalania odpadów powodujących wprowadzenie do atmosfery
szkodliwych substancji tj liŚci, opon' tworzyw sztucznych lub innych odpadów
komunalnych, atakie wypalania suchych traw.
5. Nie dopuszcza się do wykorzystywania koszy ulicznych do pozbywania się odpadów
powstaj ących na terenach nieruchomo ści zamie s zkały ch i niezamie s zkały ch.
6. Nie dopuszcza się do zakopywania odpadów komunalnych.
7. Nie dopuszcza się do zakopywania padłych zwierząt, za v'yjątkiem miejsc do tego
specjalnie przeznaczonych oraz na zasadach określonych odrębnymi przepisami. Sposób
postępowaniazpadŁymt zwierzętami określa $ 16 i $ 20 niniejszego Regulaminu.
8. Nie dopuszcza się do odprowadzenia płynnych odchodów zwierzęcych oraz odcieków
z obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe oraz do
kanalizacj t s anitarnej .
9. Nie dopuszcza się do palenia ognisk oraz grillowania na terenach zielonych pomiędzy
blokami, na balkonach budynków wielomieszkaniowych zarządzanych ptzez Gminę Miasto
Rawa Mazowiecka.
|0. Zabrania się niszczenia elewacji budynków, ogrodzeń i innych podobnych obiektów
stanowiących własność komunalną poprzez naklejanie plakatów, reklam' pisanie haset, bądź
wykonywanie rysunków - bęz zgody zarządzające go obiektem.
11. Zabranla się umieszczaria na drzewach: plakatow, ogłoszeń i reklam.
12. Umieszczenie w razie potrzeby plakatów, reklam, ogłoszeń na urządzeniach do tego celu
przeznaczonych.

Rozdział 5.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i niecrystości ciekĘch.

s 10.

1. Do odbioru odpadów komunalnych upowazniony jest podmiot wyłoniony W drodze
przetar gu, o głoszone g o przez Gminę.
2. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenów
nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
I) z obszarów zabudowy budynkami jednorodzinnymi i wielolokalowymi do siedmiu lokali:
a) niesegregowane (zmieszane odpady komunalne - jeden razw tygodniu,
b) bioodpady, * tym odpady zielone:
- w okresie od 1 kwietnia do 30 września - jeden tMw tygodniu,
- w okresie od 1 puidziernika do 31 marca - jeden razna dwa tygodnie
c) papier i tektury -jeden razna cztery tygodnie,
d) szkło _ jeden razna osiem tygodni,



e) tworzywasńuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe _ jeden razna dwa tygodnie,
2) zobszarów zabudowy budynkami wielolokalowymi powyżej 7 lokali:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - dwa ruzy w tygodniu
b) papier i tektura - jeden razna dwa tygodnie,
c) szkło _ jeden razna osiem tygodni,
d) tworzywasńuczne i metale _ jeden razna dwa tygodnie.
3. Ustala się następującą częstotliwość odbierania pozostałych odpadów:
1) przeterminowane leki - w Wznaczonych aptekach - w godzinach ich pracy,
2) baterie i akumulatoly _ w punktach ich sprzedaŻy - w godzinach ich pracy,
3) zuŻyty sprzęt elektryczny i elektroniczny _ w punktach ich sprzedaŻy _ w godzinach ich
pracy oraz dwarazy do roku z tęrenów nieruchomości,
4) meble i odpady wielkogabarytowe _ dwa razy do roku z terenów nieruchomości,
5) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac
niewymagających pozwolenia na budowę, zgŁoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót -
nazasadzie zgŁoszenia dostawy dodatkowego pojemnika lub kontenera'
6) chemikalia - w punktach ich sprzedaŻy w godzinach pracy,
7) zuŻyte opony - w punktach ich sprzedaŻy - w godzinach pracy
8) tekstylia t odzieŻ - w za|eŻności od potrzeb - na zgł'oszenie do operatora.

s 11.

1. Dopuszcza się oddanie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
następuj ących odpadów powstaj ących w gospodarstwie domowym :
1) zmieszane odpady opakowaniowe w tym: papier, tekturę, metale, tworzywa sńuczne
i opakowania wielomateriałowe,
2) opakowania szklane,
3) meble i inne odpady wielkogabary.towe,
4) zuŻyĘ sprzęt elektryczny i elektroniczny' świetlówki i inne źrodła światła,
5) przeterminowane leki i chemikalia,
60 zuŻyte baterie i akumulatory,
7) zuiyte opony,
8) odpady zielone,
9) odpady budowlane i rozbiórkowe.
2. Dopuszcza się kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji (odpady zielone,
kuchenne) na własne potrzeby.
3. Dopuszcza się oddawanie do mobilnego punktu zbiórki odpadów następujących odpadów
powstających w gospodarstwie domowym:
1) zuiyty sprzęt elektryczny i elęktroniczny, świetlówki i trnę żrodła światła,
f) przeterminowane leki i chemikalia,
3) zllŻyte baterie i akumulatory,
4. Dopuszcza się możliwość zbtętania w ogólnodostępnych pojemnikach do selektywnej
zbiórki odpadów z podziałem:
1) szkło - pojemnik koloru zielonego,
2) opakowaniaztworzyw sńucznych i metale _ pojemnik koloru Żołtego,
3) papier - pojemnik koloru niebieskiego.
5. Dopuszczasię oddawanie odpadów do punktu skupu surowców wtórnych.



$ 12.

1. Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomoŚci dostarcza właścicielowi nieruchomości
przedsiębiorca odbieraj ący odpady.
2. Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych zatwierdza Burmistrz
Miasta.

s 13.

1. W zakresie usuwania nieczystości ciekłych właściciele nieruchomości zobowiqzani są do:
I) zawarcia umowy na pozbywanie się nieczystości ciekłych z wyspecjalizowaną firma
posiadającą stosowne zezwolenie, przy czym nieczystości ciękłe powinny byó odbierane
z częstotliwością zapewniającą nieprzepełnienię zbiornika bęzodpływowego, a częstotliwość
ta powinna być za|eina od ilości zuŻytĄ wody.
2) przedstawienia do wglądu fuŃcjonariuszom StraŻy Miejskiej lub innym osobom
upowaznionym ptzez Burmistrza Miasta Rawy Mazowieckiej aktualna umowę
z Przedsiębiorcą świadczącym usługi w tym zakresie oraz dokumentów potwierdzających
tchrea|tzacje za okres ostatnich 6 miesięcy.
2. Zakazuje się natomiast:
l) opróżniać zbiomików bezodpływowych we własnym zakresie'
2) odprowadzać płynnych odchodów rwierzęcych oraz odsiąków z obornika do zbiorników
bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe,
3. Częstotliwość oprózniania z osadów Ściekowych zbiorników przydomowych oczyszcza|ni
powinno wynikaÓ z ich instrukcji obsługi. Właściciele nieruchomości mają obowiązek
przedstawić do wglądu funkcjonariuszom Strazy Miejskiej lub innym osobom upowaznionym
przezBurmistrza Miasta Rawy Mazowieckiej dokumentów potwierdzający rea|izaiyę usługi.

$ 14.

1. organizator imprezy o charakterze masowym jest zobowtązany na własny koszt do:
I) zawarciaumowy na odbiór odpadów,
2) zapevtnienia na czas trwania imprezy odpowiedniej ilości toalet oraz pojemników na
odpady,
3) utrzymania czystości i porządku podczas imprezy,
4) sprzątania terenu , na którym organizowana była impreza oraz usunięcia wszelkich
zanieczyszczeń powstałych podczas tej imprezy oraz oczyszczenia terenów przyległych jeśli
wy stąp i taka p otr zeb a (zanie czy szc zenia wytworzone p o d c zas i mpre zy) .

Rozdział 6.
obowiązki osób utrrymujących rwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku.

$ ls.

1. osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwieruąt domowych s4
zobowtązanie do:
1) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwterzęta w miejscach
vŻy teczności publicznej,
2) zab ezpieczeni em nieru chomo śc i przed wydo staniem się zwier ząt na zewnątrz,



2. osoby utrzymujące zvvierzęta domowe mają obowiązek sprawowania kontroli nad ich
zachowaniem' aby nie było uciązliwe dla ludzi i otoczenia.
3. osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiąZane do Sprawowania nad nimi
właściwej opieki, aw szczególności nie pozostawienia ich bęz dozoru'

s 16.

1. osoby utrzymujące psy ponadto zobowiązane są do:
1) wyprowadzania psa na smyczy lub w kagańcu, natomiast psa rasy uznawanej za agresywrrą
na smyczy i w kagańcu; w miejscach mało uczęszczanych dopuszcza się prowadzenie psa bez
smyczy pod warunkiem, żze pies ma nał'oŻony kaganiec, a właściciel lub opiekun sprawuje
kontrolę nad jego zachowaniem;
2)nte wprowadzaniazwterzątnaterenplaców gierizabaw orazpiaskownic dla dzieci;
3) nie wprowadzaniazwierząt do rzeki Rawki i Rylki w okresie od 1 maja do 30 września;
4) nie wprowadzanta zwierząt do budynków uzyteczności publicznej i obsługi ludności'
w szczególności do urzędów, za|<ładow opieki zdrowotnej i opieki społecznej, szkół
i placówek wychowawczych, placówek kulturalno-oświatowych o ile władający tymi
budynkami nie postanowtątnacze|. zakaz nie dotyczy psów przewodników;
6) natychmiastowego usuwania zanieczyszczen pozostawionych ptzez zwierzęta
w szczego|noŚci na klatkach schodowych lub innych pomieszczeniach wspólnego uzytku' jak
równiez na chodnikach' ulicach i placach, zie|eńcach, w parkach i innych miejscach
publicznych i umieszczeniatych nieczystości w pojemnikach na odpady komunalne.
2. Padłe zwierzęta domowe naleŻy przekazaÓ do unieszkodliwienia przedsiębiorcy
prowadzącemu dziaŁalność w tym zakresie.
3. obowiązek usunięcia padłych zwierząt spoczywa na:
1 ) właścicie|ach zwrcrząt;
2) właścicielach nieruchomości - w przypadku zwierząt bezpanskich, padłych na terenie ich
nieruchomości;
3) Gminie - w pozostałych ptzypadkach.
4. Zasady przewozenia zwierząt środkami komunikacji zbiorowej określają przewoźnicy
świadczący te usługi.

$ 17.

Zasady postępowania zbęzdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała
Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu opieki nad rwtetzętami bezdomnymi oraz
zapobtegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Rawa Mazowiecka.

RozdzialT,
Zasady utrrymywaniaz,łvierząt gospodarskich na terenach wyłączonychz produkcji

rolniczej.

s 18.

t. Zakazuje się chowu i hodowli zwierząt gospodarskich w obrębie centrum miasta oraz na
osiedlach mieszkaniowych' w budynkach wielomieszkaniowych, ogródkach działkowych,
terenach Wznaczonych w planie zagospodarowania przestrzerrrego jako rekreacyjne.



2. Centrum miasta stanowi obszar w obrębie następujących ulic: Plac Piłsudskiego'
ul. Wyszyńskiego, Łowicka, Warszawska, Krakowska' Mazowiecka, Kopernika' Mickiewicza,
Przechodnia,Zatylna, Krzywe Koło, Księdza Skorupki, Ziemowita. Basztowa, Kolejowa,
Kościuszki, Al. Konstytucji 3-go Maja, Polna, Miła, Południowa, Kilińskiego' Plac Wolności.
3. Dopuszcza się hodowlę zwierząt gospodarskich w gospodarstwach typu zagrodowego
wyposażonych w budynki inwentarskie spełniające wymogi stawiane tym obiektom,
zv,yŁączeniem obszarów określonych w ust. 1.

s le.

1. Na obszarach v,1lłączonych z produkcji rolnej, zezwa|a się na utrzymywanie zwierząt
gospodarskich pod waruŃiem spełnienia wymogów sanitarnych, ochrony środowiska
i ochrony zwierząt określonych odrębnymi przepisami.

$ 20.

1. Posiadaczmvterząt gospodarskich zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:
I) vtytwarzane podczas prowadzenia chowu lub hodowli nieczystości będą gromadzone
zgodnie zprzepisami sanitarnymi, a ich usytuowanie nie będzie powodowaÓ zanieczyszczenia
tęrenu nieruchomoŚci oraz wód powierzchniowych i podziemnych; nie będą powodować
również uciązliwości zapachowych i rozprzestrzeniania się owadow, gryzoni i insektów;
2) zapewnięnia zwterzętom odpowiednich pomieszczeń gospodarskich oraz niedopuszczeniu
do zakłócania ciszy i spokoju przęz zwierzęta.
2. Padłe zwierzęta gospodarskie należy przekazać do unieszkodliwienia przedsiębiorcy
ptowadzącemu działalnośÓ w tym zakresie.
3. obowiązek usunięcia padłych zwierząt gospodarskich spoczywa na właścicie|uzwierząt.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania.

s 21.

Właściciele nieruchomości zobowtązant Są do
deratyzacji na terenie nieruchomości.

przeprowadzania, w miarę pottzeby,

s22.

Termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji podaje Burmistrz Gminy Miasto Rawa
Mazowiecka w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym,
do publicznej wiadomości poprzez sposób zwyczapwo przyjęĘ na terenie Gminy Miasto
Rawa Mazowiecka.

s 23.

W przypadku wysĘpienia populacji gryzoni stwarzaj ącej zagrożenie sanitarne, Burmistrz
Gminy Miasto Rawa Mazowiecka' po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym, określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzai1i oraz termin jej
przeprowadzenia.



Rozdział 9.
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

$ 24.

|'. Przedsiębiorca odbierający zmięszane odpady komunalne oraz selektywnie zębrane
odpady zielone od właścicieli nieruchomości winien je przekazac Zakładowi Gospodarki
Odpadami Sp. z o.o. w Pukininie.
2. Wyznacza się Zakł.ad Gospodarki odpadami Sp. z o.o. jako instalacje do mechaniczno-
biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych i wydzielenia zę zmieszartych odpadów
komunalny frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku.
3. odpady pochodzące z selektywnej zbiórki na terenie Miasta Rawa Mazowiecka na|eŻy
ptzekazywać do:
1) instalacji bądz miejsc spełniających wymagania art, 9 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27
kwietnia 200I t. o odpadach (Dz.U, z200I r., Nr. 62 poz.628 zpóźn. zm.),
2) odpady wielkogabarytowe naleiy ptzekazywaó do instalacji bądŹ miejsc spełniających
wymagania art. 9 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia27 kwietnta2}}I r. o odpadach (Dz. U. 22001
r', Nr. 62 poz.628 zpożn, zm.)'
3) odpady z remontów naleŻy przekazywać do instalacji bądz miejsc zgodnie z dyspozycją
a r t .9us t . l  i u s t .2us tawyzdn ia} ' l kw ie tn i a}} ) I  r . oodpadach(Dz .U . z200I  r . ,N r .62
poz,628 zpoźn. zm.),
4) odpady roślinne naleŻy przekazywać do instalacji bądz miejsc spełniających wymagania
art. 9 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia27 kwietnia2})I r. o odpadach (Dz. U.2200I r., Nr. 62
poz,628 zpóŹn, zm.).
5) Nieczystości ciekłe odbierane zę zbiorn1ków bezodpływowych otaz z przenośnych kabin
WC nalezy odtranspońować do stacji zlewnej vtykazanej przewoŹnikowi w zezwoleniu.
Stacja z|ewna zlokalizowane jest w miejscowości Zydomice na terenie GminyMiasto Rawa
Mazowiecka i jest zobowtązana do przyjęcia wszystkich nieczystoŚci ciekłych pochodzących
z terenu miasta Rawa Mazowiecka.

Rozdział 10.
Postanowienia końcowe.

$ 2s.

1. Straż Miejska' pracownicy Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej upowaznieni przez
Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka otazpracownicy jednostek upoważnionych do kontroli
na mocy odrębnych przepisów i w zakresie określonym tymi przepisami - Są uprawnieni do
wykonywania czynności kontrolnych w zakresie stosowania postanowień regulaminu.
2. osoby okręślone w ust.1 mają prawo wejścia na teren nieruchomości tylko w obecności
właściciela
3. WłaŚcicięle nieruchomości mają obowiązek udostępnić nieruchomośÓ do przeprowadzenia
kontroli rea|izacji obowiązków określonych w niniejszej uchwale.
4. Wykonanie obowiązków określonych w regulaminie (z wyłączeniem obowiązków
określonych w art. 5 ust. 1' pkt 3-3b ustawy) podlega egzekucji w trybie i na zasadach
określonych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr
299, poz. 1954 z późn, zm.),
5. Kto nie wykonuje obowiązkow określonych w regulaminie podlega karze grzywny,
Postępowanie w tej sprawie toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o
wykroczenia.
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