
UCHWALA NR L/369/10
RADY MIASTA RA WA MAZOWIECKA

Na padstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. a samarz<tdzie gminnym (Oz. U.
z 2001 r. Nr 142, paz. 1591, z 2002 r. Nr 23, paz. 220, Nr 62, paz. 558, Nr 113, paz. 984, Nr 153, paz. 1271 i Nr
214, paz. 1806, z2003 r. Nr 80, paz. 717 iNr 162, paz. 1568, z2004 r. Nr 102, paz. 1055 iNr 116, paz. 1203,
z2005 r. Nr 172, paz. 1441 i Nr 175, paz. 1457, z2006 r. Nr 17, paz. 128 i Nr 181, paz. 1337, z2007 r. Nr48, paz.
327, Nr 138, paz. 974 i Nr 173, paz. 1218, z 2008 r. Nr 180, paz. 1111 i Nr 223, paz. 1458 araz z 2009 r. Nr 52,
paz. 420 i Nr 157, paz. 1241, 201 Or. Nr 28 paz. 142 i paz. 146 ) araz art. 4 ust. I ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r.
a utrzymaniu czystasci i parz<tdku w gminach (Oz. U. z 2005 r. Nr 236, paz. 2008, z 2006 r. Nr 144, paz. 1042,
z 2008 r. Nr 223, paz. 1464 araz z 2p09 r. Nr 18, paz. 97, Nr 79, paii':. 666, Nr 92, paz. 753 i Nr 215, paz. 1664,
z 201 Or. Nr. 47, paz. 278), pa zasi~gni~ciu apinii Panstwawega Pawiatawega Inspektara Sanitarnega w Rawie
Mazawieckiej, Rada Miasta w Rawie Mazawieckiej uchwala, ca nast~puje:

§ 1. Uchwala si~ "Regulamin utrzymania czystasci i parz<tdku na terenie Gminy Miasta Rawa Mazawiecka,
stanawi<tcy zal<tcznik nr 1 da niniejszej uchwaly.

§ 2. Wykananie uchwaly pawierza si~ Burmistrzawi Miasta Rawa Mazawiecka.

§ 3. Traci mac uchwala Nr XXXVI/342/06 Rady Miasta Rawa Mazawiecka z dnia 14 lutega 2006 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystasci i parz<tdku na terenie Miasta Rawa Mazawiecka.

§ 4. Uchwala wchadzi w zycie pa uplywie 14 dni ad dnia aglaszenia w Ozienniku Urz~dawym Wajew6dztwa
L6dzkiega.

Przewadnicz<tca Rady Miasta
Rawa Mazawiecka

G,"~~a



Zah\.cznik do Uchwaly Nr L/369/l0

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 25 sierpnia 2010 r.

Rozdzial1.

POST ANOWIENIA OGOLNE

§ 1.Regulamin okresla szczeg6lowe zasady utrzymania czystosci i porzqdku na terenie Gminy Miasta Rawa
Mazowiecka.

§ 2. T1ekroc w regulaminie jest mowa 0:

I) odpadach komunalnych - rozumie site przez to odpady powstcY<\.ce w gospodarstwach domowych, a takZe
odpady nie zawieraj<\.ce odpad6w niebezpiecznych pochodz<\.ce od innych wytw6rc6w odpad6w, kt6re ze
wzgltedu na sw6j charakter lub sklad s<\.podobne do odpad6w powstaj<\.cych w gospodarstwach domowych;

2) nieczystosciach cieklych - rozumie site przez to scieki gromadzone przejsciowo w zbiornikach
bezodplywowych;

3) odpadach wielkogabarytowych (przestrzennych) - rozumie site przez to odpady komunalne 0 dUZych
rozmiarach, a w szczeg6lnosci meble, materace, w6zki dziecitece, wanny, pralki, lod6wki, a ponadto inne
odpady utrudniaj<\.ce opr6zniane typowych pojemnik6w lub powoduj<\.ce ich uszkodzenie;

4) odpadach ulegaj<\.cych biodegradacji - rozumie site przez to odpady, kt6re ulegaj<\. rozkladowi tlenowemu lub
beztlenowemu przy udziale mikroorganizm6w. Do odpad6w ulegaj<\.cych biodegradacji zalicza site odpady
pochodzenia roslinnego, zwierztecego, CZteSCfrakcji odpad6w komunalnych, tj. odpady kuchenne ulegaj<\.ce
biodegradacji, odpady zielone, papier i tektura, tekstylia, drewno;

5) odpadach niebezpiecznych - rozumie site przez to odpady, 0 kt6rych mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 200 I
r. oodpadach (Oz.U. Nr 62, poz. 628, ze zm.), nalez<\.ce do kategorii lub rodzaj6w odpad6w okreslonych na
liscie A zal<\.cznika Nr 2 do ustawy oraz posiadaj<\.ce co najmniej jedn<\. z wlasciwosci wymienionych
w zal<\.czniku Nr 4 do ustawy lub nalez<\.ce do kategorii lub rodzaj6w odpad6w okrdlonych na liscie B
zal<\.cznika Nr 2 do ustawy i zawieraj<\.ce kt6rykolwiek ze skladnik6w wymienionych w zal<\.czniku Nr 3 do
ustawy oraz posiadaj<\.ce co najmniej jedn<\.z wlasciwosci wymienionych w zal<\.czniku Nr 4 ustawy 0 odpadach.
Do odpad6w niebezpiecznych zalicza site odpady, kt6re ze wzgltedu na swoje pochodzenie, sklad chemiczny lub
biologiczny i inne wlasciwosci stanowi<\. zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, b<\.di dla srodowiska
naturalnego (m.in. swietl6wki, baterie, opakowania po srodkach ochrony roslin, przeterminowane lekarstwa,
rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, srodki chemiczne typu domowego, odpady zawieraj<\.ce rtteC, akumulatory,
lampy energooszcztedne, opakowania po farbach i lakierach, azbest, zuzyte oleje itp.);

6) odpadach z remont6w - odpady powstaj<\.ce podczas prowadzonych rob6t budowlanych, rozbi6rkowych lub
remontowych;

7) firmie wywozowej - rozumie site przez to zaklad bted<\.cygminn<\. jednostk<\. organizacyjn<\. lub przedsitebiorcte
posiadaj<\.cego zezwolenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka na wykonywanie uslug zwi<\.zanych
z usuwaniem odpad6w komunalnych lub nieczystosci cieklych, oraz posiadaj<\.cego zezwolenie na transport lub
zbi6rkte odpad6w;

8) wlascicielach nieruchomosci - rozumie site przez to takze wsp6lwlascicieli, uzytkownik6w wieczystych oraz
jednostki organizacyjne i osoby posiadaj<\.ce nieruchomosci w zarz<\.dzie lub uzytkowaniu, a takze inne
podmioty wladaj<\.ce nieruchomosci<\.. lezeli nieruchomosc jest zabudowana budynkiem wielorodzinnym,
w kt6rym ustanowiono odrtebne wlasnosci lokali, obowi<\.zki wlasciciela nieruchomosci obci<\.zaj<\.osoby
sprawuj<\.ce zarz<\.d nieruchomosci<\. wsp6ln<\. w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r.
o wlasnosci lokali (Oz.U. Nr 85, poz. 388 ze zm.) lub wlascicieli lokali, jezeli zarz<\.dnie zostal wybrany;

9) zbiornikach bezodplywowych - rozumie site przez to instalacje i urz<\.dzenie przeznaczone do gromadzenia
nieczystosci cieklych w miejscu ich powstawania;



10) zUZytym sprzetcie elektrycznym i elektronicznym - sprzett stanowi'tcy odpady w rozumieniu art. 3 ust.
I ustawy z 27 kwietnia 200 I r. oodpadach (Oz.U. Nr 62, poz. 628 ze zm.). S't to urz'tdzenia, kt6rych
prawidlowe dzialanie jest uzaleznione od doplywu pr'tdu elektrycznego lub od obecnosci p61
elektromagnetycznych, oraz mog'tce sluzyc do wytwarzania, przesylu lub pomiaru pr'tdu elektrycznego, lub p61
elektromagnetycznych i zaprojektowane do uzytku przy napietciu elektrycznym nieprzekraczaj'tcym 1000 V dla
pr'tdu zmiennego oraz 1500 V dla pr'tdu stalego, zaliczone do grup sprzettu okrdlonych w zal'tczniku Nr I do
ustawy z 29 lipca 2005 r. 0 zuzytym sprzetcie elektrycznym i elektronicznym (Oz.u. Nr 180, poz. 1495);

II) selektywnej zbi6rce odpad6w - rozumie siet przez to wyodretbnienie odpad6w nadaj'tcych siet do powt6rnego
wykorzystania poprzez odzysk lub recykling, z og61nej masy wytworzonych odpad6w, miejsce zbierania,
wykorzystania poprzez odzysk lub recykling, unieszkodliwiania odpad6w - rozumie siet przez to miejsce,
w kt6rym jednostka organizacyjnalpodmiot prowadz'tcy dzialalnosc, posiadaj't stosowne zezwolenia do
prowadzenia takiej dzialainosci;

12) stacjach zlewnych - rozumie siet przez to instalacje sluz'tce do przyjmowania nieczystosci cieklych
dowozonych pojazdami asenizacyjnymi;

13) zwierzettach domowych - rozumie siet przez to zwierzetta tradycyjnie przebywaj'tce wraz z czlowiekiem w jego
domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez czlowieka w charakterze jego towarzysza;

14) zwierzettach gospodarskich - rozumie siet przez to zwierzetta gospodarskie w rozumieniu przepis6w
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierz'tt gospodarskich. S't to zwierzetta utrzymywane w celach hodowlanych
i produkcyjnych, m.in. konie, bydlo, swinie, owce, kozy, dr6b, zwierzetta futerkowe;

15) Gmina - rozumie siet przez to Gminet Miasto Rawa Mazowiecka.

§ 3. I. Regulamin obowiqzuje:

I) wlascicieli nieruchomosci;

2) wykonawc6w rob6t budowlanych;

3) jednostki uzytkuj'tce tereny sluz'tce komunikacji publicznej;

4) wszystkich korzystaj'tcych z teren6w betd'tcych wlasnosci't Gminy.

2. Postanowienia regulaminu s't interpretowane i stosowane w zgodzie z przepisami:

1) ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porz'tdku w gminach (Oz. U. z 2005 r. Nr 236, poz.
2008, ze zm.);

2) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Oz.u. z 2007r. nr 39 poz. 251, ze zm.);

3) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Oz.u. z 2008r. nr 25, poz.150, ze zm.);

4) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o ochronie zwierz'tt (Oz.u. z 2003 r. nr 106, poz. 1002, ze zm.)

Rozdzial2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystosci i porzltdku na nieruchomosciach i terenach uzytku

publicznego

§ 4. Wlasciciele nieruchomosci zobowi'tzani s't do:

I) utrzymania porz'tdku, czystosci, estetyki oraz nalezytego stanu sanitarno-higienicznego nieruchomosci;

2) niezwlocznego uprz'ttnietcia bIota, sniegu, lodu i innych zanieczyszczen z chodnik6w polozonych wzdluz
nieruchomosci, przy czym za taki chodnik uznaje siet wydzie10n't CZetSCdrogi publicznej sluz'tC't dla ruchu
pieszego polozon't bezposrednio przy granicy nieruchomosci. Wlasciciel nieruchomosci nie jest obowi'tzany do
uprz'ttnietcia chodnika, na kt6rym jest dopuszczony platny post6j tub parkowanie pojazd6w samochodowych;

3) na biez'tco koszenia wyroslych na nieruchomosciach traw i chwast6w;

4) utrzymania budynku i ogrodzenia nieruchomosci w dobrym stanie technicznym i sanitarnym;

5) niezwlocznego likwidowania w okresie zimowym powstalych sopli i nawis6w sniegowych, oraz gromadzenia
sniegu przy krawetzniku chodnika z zabezpieczeniem rosn'tcych drzew i krzew6w;

6) niezwlocznego uprz'ttnietcia miejsca chwilowego skladowania material6w opalowych i budowlanych, oraz
doprowadzenia tego miejsca do stanu poprzedniego, przy czym zobowi'tzani s't nie dopuscic w momencie



skladowania do uszkodzenia tub trwalego zanieczyszczenia nawierzchni: ulic, plac6w, chodnik6w, oraz
elewacji budynk6w;

7) wyposazenia nieruchomosci na terenach sluzqcych do uzytku publicznego w kosze uliczne i systematycznego
ich opr6zniania;

8) selektywnego zbierania odpad6w komunalnych, w tym oddzielnie odpad6w opakowaniowych - plastikowych
i szklanych butelek, karton6w, puszek aluminiowych, odpad6w niebezpiecznych, odpad6w
wielkogabarytowych, odpad6w z remont6w, odpad6w ulegajitcych biodegradacji, zuzytego sprzt<tu
elektrycznego i elektronicznego;

9) udzielania informacji zwiitzanych z wytwarzaniem odpad6w komunalnych i nieczystosci plynnych oraz
okazywania upowaznionym przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka osobom lub organom do wglitdu
zawartych um6w w tym zakresie oraz potwierdzenia dokonania oplat za odprowadzanie lub wyw6z
nieczystosci plynnych i wyw6z odpad6w komunalnych z nieruchomosci - w przypadku dokument6w
potwierdzajitcych wyw6z odpad6w okres rozliczenia nie moze bye dluzszy niz 1 miesiitc. Dokumenty
potwierdzajitce dokonanie oplat wlasciciel nieruchomosci powinien przechowywae przez okres co najmniej 24
miesictcy;

§ 5. Zabrania sict na terenach nieruchomosci:

1) wypalania traw, spalania lisci, galctzi oraz odpad6w komunalnych powodujitcych wprowadzanie do atmosfery
szkodliwych substancji - w szczeg6lnosci dotyczy to opon, folii i opakowan z tworzyw sztucznych i odpad6w
niebezpiecznych spalanych na powierzchni ziemi, oraz w kodach centratnego ogrzewania, piecach i kuchniach
Wctg1owych. Dopuszcza sict spalanie pozostalosci roslinnych na terenie ogr6dk6w dzialkowych
i przydomowych w okresie jesienno- wiosennym, 0 ile nie spowoduje to naruszenia innych przepis6w i nie
staworzy uciitzliwosci dla otoczenia;

2) skladowania i gromadzenia w miejscach do tego nieprzeznaczonych na nieruchomosciach: wrak6w pojazd6w,
odpad6w z remont6w, zUZytego sprzcttu elektrycznego i elektronicznego i odpad6w wielkogabarytowych.
Czasowe gromadzenie tych odpad6w nie powinno stwarzae zagrozenia dla ruchu drogowego, komunikacji
pieszej oraz os6b korzystajitcych z nieruchomosci, oraz wplywae niekorzystnie na estetykct nieruchomosci.

§ 6. Wymagania w zakresie uprzittnictcia blota, sniegu, lodu i innych zanieczyszczen z czctsci nieruchomosci.

1) uprzittnictcie i pozbycie sict blota, sniegu, lodu i innych zanieczyszczen z przystank6w komunikacyjnych,
a takze utrzymywanie czystosci i porzitdku oraz wyposazenie w kosze uliczne przystank6w komunikacyjnych -
naleZy do obowiitzk6w przedsictbiorc6w uzytkujitcych tereny sluzitce komunikacji publicznej;

2) wyposazenie w urzitdzenia do tego przeznaczone (kosze uliczne) teren6w dr6g oraz park6w i skwer6w,
zbieranie i pozbywanie sit< odpad6w zgromadzonych w nich i utrzymanie tych urzitdzen w odpowiednim stanie
sanitarnym, porzitdkowym i technicznym, a takze pozbycie sict blota, sniegu, lodu i innych zanieczyszczen
uprzittnicttych z chodnik6w przez wlascicieli nieruchomosci przyleglych do drogi publicznej, ponadto
uprzittniecie i pozbycie sict blota, sniegu, lodu i innych zanieczyszczen z chodnik6w, jezeli zarzitd drogi pobiera
oplaty z tytulu postoju lub parkowania pojazd6w samochodowych na takim chodniku - naleZy do Zarzitdcy
Dr6g;

3) bloto, snieg, 16d i inne zanieczyszczenia, uprzittnictte z przystank6w komunikacyjnych oraz dr6g publicznych,
nalezy gromadzie przy krawctdzi jezdni poza terenem przystanku komunikacyjnego w spos6b nieutrudniajitcy
zatrzymywania sict pojazd6w, wysiadania i wsiadania pasazer6w;

4) bloto, snieg, 16d i inne zanieczyszczenia uprzittnictte z przystank6w komunikacyjnych oraz dr6g publicznych,
Zarzitdca Dr6g lub wlasciciel przystanku zobowiitzany jest do ich usunictcia poprzez firmct wywozoWit na
wlasny koszt.

§ 7. 1. Na nieruchomosciach lub ich czctsciach takichjak chodniki, podw6rka itp.:

I) dopuszcza sict mycia pojazd6w mechanicznych poza myjniami jedynie w miejscach 0 utwardzonym podlozu
i pod warunkiem, ze powstajitce scieki odprowadzane sit do kanalizacji tub do zbiornika bezodplywowego.

2) zabrania sict prowadzenia poza warsztatami naprawczymi napraw i obslugi eksploatacyjnej pojazd6w
samochodowych zwiitzanych z usuwaniem olej6w, plyn6w chlodniczych i hamulcowych oraz prac
lakierniczych.



2. Zabrania si~ niszczenia elewacji budynk6w, ogrodzen i innych podobnych obiekt6w stanowiqcych wlasnosc
komunalnq poprzez naklejanie plakat6w, reklam, pisanie hasel, bqdi wykonywanie rysunk6w - bez zgody
zarzqdzajqcego tym obiektem.

3. Zabrania si~ umieszczania na drzewach: plakat6w, ogloszen i reklam.

4. Organizator imprezy lub zgromadzenia 0 charakterze publicznym, zobowiqzany jest do:

1) wyposazenia miejsca, w kt6rym si~ ono odbywa w odpowiedniq ilosc pojemnik6w na odpady stale (przy
zalozeniu, ze na jednego uczestnika imprezy przypada 1 dm3 odpad6w) oraz zapewnienia odpowiedniej liczby
toalet;

2) oczyszczenia terenu i wywiezienia odpad6w bezposrednio po zakonczeniu imprezy, jednak nie p6iniej niz
w ciqgu 10 godzin;

3) oczyszczenia teren6w przyleglych, jezeli wyst~puje taka potrzeba (zanieczyszczenie spowodowane imprezq);

4) w przypadku gdy wlasciciel nieruchomosci prowadzi dzialalnosc spoZywczq, lub gastronomicznq na zewnqtrz
poza lokalem (ulice, place) zobowiqzany jest do zapewnienia dostatecznej liczby koszy na odpady oraz ich
selektywnego gromadzenia, a takze odpad6w pochodzqcych zjego.dzialalnosci.

Rozdzial3.
Zasady usuwania odpad6w z nieruchomosci

§ 8. I. Wlasciciel nieruchomosci zobowiqzany jest do zawarcia umowy na odprowadzanie do sieci
kanalizacyjnej nieczystosci plynnych lub ich wywozu ze szczelnych zbiornik6w (szamb) oraz na wyw6z odpad6w
z nieruchomosci.

2. Umow~ naleZy zawrzec z firmq wyWOZOWq uprawnionq do prowadzenia dzialalnosci uslugowej w tym
zakresie na terenie Miasta Rawa Mazowiecka lub firmq prowadzqcq miejsce zbierania, wykorzystania poprzez
odzysk lub recykling, unieszkodliwiania odpad6w.

3. W przypadku, gdy wlasciciel nieruchomosci nie podpisze umowy na odbieranie odpad6w komunalnych bqdi
opr6znianie zbiornik6w bezodplywowych z firmq wyWOZOWq oraz z firmq prowadzqcq miejsce zbierania,
wykorzystania poprzez odzysk lub recykling, unieszkodliwiania odpad6w, Gmina Miasto zorganizuje od tych
wlascicieli nieruchomosci odbieranie odpad6w komunalnych bqdi opr6znianie zbiornik6w bezodplywowych.
W takim przypadku Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka wyda z urz~du decyzj~ pod rygorem natychmiastowej
wykonalnosci. Oplata za przej~cie obowiqzku od wlasciciela nieruchomosci wynosic b~dzie dwukrotnosc g6rnych
stawek oplat ponoszonych przez wlasciciela nieruchomosci za uslugi wykonywane przez firm~ wyWOZOWq.

4. Podwyzszona oplata za przej~cie obowiqzku odbioru odpad6w komunalnych, opr6zniania zbiornik6w
bezodplywowych przez Gmin~ Miasto b~dzie naliczana do czasu zawarcia umowy z firmq wyWOZOWq.

5. Wykonanie obowiqzku odbierania odpad6w komunalnych nastqpi niezwlocznie, tj. najp6iniej nast~pnego
dnia od stwierdzenia braku zawarcia umowy, a w przypadku gdy stwierdzenie nastqpilo w dniu, w kt6rym nast~pny
dzien, jest wolny od pracy, wykonanie obowiqzku przesuwa si~ na pierwszy dzien pracujqcy po dniu wolnym od
pracy. Dla opr6Zniania zbiornik6w bezodplywowych obowiqzek wykonuje si~ do tygodnia czasu od dnia
stwierdzenia nie podpisania umowy, chyba ze w wyniku kontroli zostanie stwierdzone, ze w tym okresie istnieje
ryzyko przepelnienia zbiornika bezodplywowego, obowiqzek ten wykonuje si~ podobnie jak dla odpad6w
komunalnych (niezwlocznie).

6. Za przej~cie obowiqzku odbierania odpad6w komunalnych bqdi opr6zniania zbiornik6w bezodplywowych
przez Gmin~ Miasto wlasciciel nieruchomosci zobowiqzany jest uiscic oplat~ na konto firmy wywozowej, kt6ra po
odliczeniu swych koszt6w przekazuje naleznosc na rachunek podstawowy Gminy Miasta Rawa Mazowiecka.

7. Gmina przejmujqc obowiqzki na odbieranie odpad6w komunalnych, w przypadku braku umowy na ich
odbieranie dostarczy niezwlocznie pojemniki (worki na odpady) odplatnie za posrednictwem firmy wywozowej.



§ 9. I. Odpady powstajqce na terenie nieruchomosci winny bye gromadzone w spos6b selektywny
w urzqdzeniach odpowiadajqcych wymaganiom okrdlonym m. in. w rozporzqdzeniu Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 25 paidziernika 2005 r. w sprawie szczeg6lowego sposobu post~powania z odpadami opakowaniowymi
(Dz.U. Nr 219, poz. 1858), w Polskich Normach i niniejszym regulaminie. Kolory urzqdzen w zaleznosci od
rodzaju odpad6w zostaly przedstawione w § 26. Natomiast nieczystosci ciekle, nieodprowadzane do sieci
kanalizacyjnej b'tdi przydomowej oczyszczalni sciek6w, w zbiornikach odpowiadaj'tcych wymaganiom
wynikaj'tcym z przepis6w odr~bnych, w szczeg61nosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.:
Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z p6iniejszymi zmianami).

2. Obowi'tzek selektywnego gromadzenia powstalych odpad6w moze przej'te firma wywozowa na podstawie
umowy z wlascicielem nieruchomosci, wyznaczaj'tc mu spos6b dostarczenia nieposegregowanych odpad6w do
miejsca zbierania, wykorzystania poprzez odzysk lub recykling, unieszkodliwiania odpad6w.

3. Wlasciciel nieruchomosci moze samodzielnie dostarczye odpady, 0 kt6rych mowa w ust. 1 do firmy
prowadz'tcej miejsca zbierania, wykorzystania poprzez odzysk lub recykling, unieszkodliwiania odpad6w, lub
w przypadku zabudowy wielorodzinnej moze zlecie wykonanie tej czynnosci osobom upowaznionym przez niego.

§ 10. I. Wlasciciele nieruchomosci maj't obowi'tzek zbierania odpad6w stanowi'tcych zuzyte baterie i zUZyte
akumulatory w spos6b selektywny i przekazywania ich odpowiednio: •

I) zUZyte baterie przenosne i zUZyte akumulatory przenosne, w tym baterie przenosne i akumulatory przenosne,
kt6re nie mog't stanowie juz ir6dla energii, do zbieraj'tcego zuzyte baterie lub zUZyte akumulatory lub do
miejsca odbioru;

2) zUZyte baterie samochodowe i zUZyte akumulatory samochodowe sprzedawcy detalicznemu baterii
samochodowych tub akumulator6w samochodowych, podmiotowi prowadz'tcemu uslugi w zakresie wymiany
zUZytych baterii samochodowych lub zuzytych akumulator6w samochodowych, zbieraj'tcemu zUZyte baterie
samochodowe lub zuzyte akumulatory samochodowe, prowadz'tcemu zaklad przetwarzania zuzytych baterii
samochodowych lub zUZytych akumulator6w samochodowych tub wprowadzaj'tcemu baterie samochodowe
lub akumulatory samochodowe;

3) zUZyte baterie przemyslowe i zuzyte akumulatory przemyslowe sprzedawcy detalicznemu baterii
przemyslowych lub akumulator6w przemyslowych, podmiotowi prowadz'tcemu uslugi w zakresie wymiany
zuzytych bateri i przemyslowych lub zuzytych akumulator6w przelllyslowych, prowadz'tcemu zaklad
przetwarzania zUZytych baterii przelllyslowych lub zUZytych akumulator6w przemyslowych lub
wprowadzaj'tcemu baterie przemyslowe lub akumulatory przemyslowe;

4) zUZyte baterie przelllyslowe niklowo-kadmowe i zUZyte akumulatory przemyslowe niklowo-kadmowe
prowadz'tcemu zaklad przetwarzania zuzytych baterii niklowo-kadmowych lub zuzytych akumulator6w
niklowo-kadmowych.

2. Wlasciciel nieruchomosci uzytkuj'tcy sprz~t elektryczny i elektroniczny przeznaczony dla gospodarstw
domowych jest zobowi'tzany do oddania zuzytego sprz~tu do punktu zbierania zuzytego sprz~tu elektrycznego
i elektronicznego (sprzedawca detaliczny i hurtowy) lub podmiotowi uprawnionemu, z kt6rym zawarl umow~ na
odbieranie odpad6w komunalnych.

3. Wykaz punkt6w zbierania zuzytego sprz~tu etektrycznego i elektronicznego pochodz'tcego z gospodarstw
domowych jest udost~pniony mieszkancom na stronie internetowej www.rawamazowiecka.pl.

4. Pozostale odpady niebezpieczne powstaj'tce w odpadach komunalnych gospodarstw domowych (np. srodki
ochrony roslin, lakiery, farby, itp.) Setodbierane przez podmioty uprawnione do prowadzenia dzialalnosci w tym
zakresie.

§ 11. 1. Odpady medyczne (powstaj'tce w zwi'tzku z udzielaniem swiadczen zdrowotnych oraz prowadzeniem
badan i doswiadczen naukowych w zakresie medycyny) lub weterynaryjne (powstaj'tce w zwi'tzku z badaniem,
leczeniem zwierz'tt lub swiadczeniem uslug weterynaryjnych, a takze w zwi'tzku z prowadzeniem badan
naukowych i doswiadczen na zwierz~tach) powstaj'tce w zwi'tzku z prowadzon't na terenie danej nieruchomosci
dzialalnosci't w zakresie uslug medycznych tub weterynaryjnych, nie mog't bye gromadzone w pojemnikach
sluz'tcych gromadzeniu odpad6w kOlllunalnych.

2. Szczeg6lowe zasady post~powania z tymi odpadami okrdlaj't odr~bne przepisy.

http://www.rawamazowiecka.pl.


§ 12. I. Pojemnik/worki na odpady komunalne oraz do selektywnej zbi6rki, nalezy ustawie w miejscach Iatwo
dostypnych zar6wno dla ich u:zytkownik6w jak i dla pracownik6w firmy wywozowej, w spos6b nie powodujqcy
nadmiernych uciqzliwosci i utrudnien dla mieszkanc6w nieruchomosci lub os6b trzecich.

2. Pojemnik/worki powinny bye ustawione w granicach nieruchomosci w miejscu trwale oznaczonym, na
r6wnej nawierzchni, w miary istniejqcych mozliwosci utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem siy wody
i bIota. Miejsce ustawienia pojemnik6w/work6w wlasciciel nieruchomosci jest obowiqzany utrzymywae
w czystosci.

3. Pojemnik/worki powinny bye tak usytuowane, aby ich opr6Znianie odbywalo siy bez koniecznosci wejscia
na ogrodzonq cZyse nieruchomosci.

4. Koszty przygotowania i utrzymania miejsca przeznaczonego pod pojemnik/worek, ponosi wlasciciel
nieruchomosci.

5. Przepisy ust. I, 2, 3 stosuje siy odpowiednio do ustawiania koszy na odpady ustawianych na drogach
publicznych i przystankach komunikacji zbiorowej.

§ 13. Wlasciciel nieruchomosci ma obowiqzek utrzymywae pojemniki/worki na odpady w takim stanie
sanitarnym, technicznym i porzqdkowym, aby korzystanie z nich •moglo odbywae siy bez przeszk6d i nie
powodowalo zagrozen dla zdrowia u:zytkownik6w i srodowiska.

§ 14. I. Wlasciciel nieruchomosci jest obowiqzany zapewnie pracownikom firmy wywozowej dostyp do
pojemnik6w w czasie ustalonym w umowie 0 odbi6r odpad6w, w spos6b umozliwiajqcy opr6znienie
pojemnik6w/work6w bez narazenia na szkody ludzi, mienia i budynk6w oraz pojazd6w.

2. Obowiqzki okreslone w ust. 1 dotyczq takze dostypu do urzqdzen sluzqcych, do gromadzenia nieczystosci
cieklych.

§ 15. I. Powstajqce na terenie nieruchomosci odpady ulegajqce biodegradacji powinny bye gromadzone
oddzielnie w oznakowanych pojemnikach lub workach z tworzywa sztucznego dostarczonych przez firmy
wyWOZOWq oraz przekazywane do miejsca zbierania, wykorzystania poprzez odzysk lub recykling,
unieszkodliwiania odpad6w. Z obowiqzku zwolnieni Sq wlasciciele nieruchomosci dokonujqcy kompostowania we
wlasnym zakresie bqdz uzywajqcy drewna do cel6w energetycznych. Obowiqzek gromadzenia i przekazywania
WW.odpad6w bydzie wymagalny po wybudowaniu bqdz wskazaniu takiego obiektu przez gminy.

2. Terminy odbioru odpad6w ulegajqcych biodegradacji z nieruchomosci zostanq ustalone w umowie zawartej
pomiydzy wlascicielem nieruchomosci a firmq WYWOZOWq.

3. Stawki oplat za usuwanie odpad6w ulegajqcych biodegradacji powinny bye obnizone w stosunku do stawek
za usuwanie odpad6w komunalnych.

§ 16. I. Maksymalny poziom odpad6w komunalnych ulegajqcych biodegradacji dopuszczonych do
skladowania na skladowiskach odpad6w ustala siy do 31 grudnia 2013 r. do 50% wagowo calkowitej masy
odpad6w komunalnych ulegajqcych biodegradacji w stosunku do masy tych odpad6w wytworzonych w 1995 r.

2. Przyjmuje siy nastypujqce maksymalne poziomy odpad6w komunalnych ulegajqcych biodegradacji (w
stosunku do masy tych odpad6w wytworzonych w 1995 r.)przeznaczonych do skladowania na skladowiskach
odpad6w przy podziale na poszczeg6lne lata:

I) do 31 grudnia 20 lOr. - 75% wagowo calkowitej masy odpad6w komunalnych ulegajqcych biodegradacji,

2) do 31 grudnia 2013 r. - 50% wagowo calkowitej masy odpad6w komunalnych ulegajqcych biodegradacji,

3) do 31 grudnia 2020 r. - 35% wagowo calkowitej masy odpad6w komunalnych ulegajqcych biodegradacji,

§ 17. I. Odbieranie odpad6w niebezpiecznych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka, gdy wlasciciel
nieruchomosci selektywnie segreguje odpady, odbywae siy bydzie razem z selektywnie wysegregowanymi
odpadami. W przypadku, gdy wlasciciel nieruchomosci nie segreguje odpad6w, firma wywozowa, z upowaznienia
Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka przyjmie od niego odpady niebezpieczne 2 razy w roku.

2. Terminy oraz miejsca odbioru odpad6w niebezpiecznych zostanq podane do publicznej wiadomosci poprzez
ogloszenia rozwieszone na tablicach i slupach ogloszeniowych zlokalizowanych na obszarze, na kt6rym bydzie
prowadzona zbi6rka.



3. Zbi6rka zUZytych baterii na terenie Miasta Rawa Mazowiecka odbywa si~ poprzez specjalnie do tego celu
przeznaczone pojemniki zainstalowane przy smietnikach na osiedlach oraz w budynkach uzytecznosci publicznej
(przedszkola, szkoly, urz~dy) i miejscach zbierania, wykorzystania poprzez odzysk lub recykling,
unieszkodliwiania odpad6w.

4. Wlasciciel nieruchomosci posiadajqcy odpady zawierajqce azbest zobowiqzany jest do ich usuni~cia
i przekazania do zakladu utylizacji na wlasny koszt za posrednictwem firmy wywozowej.

5. Zuzyte oleje powstajqce podczas dorainych napraw i regulacji pojazd6w mechanicznych, wlasciciel
nieruchomosci jest zobowiqzany przekazae do stacji obslugi odbierajqcych zuzyte oleje lub do firmy wywozowej.

§ 18. 1. Wlasciciel nieruchomosci jest zobowiqzany do gromadzenia odpad6w z remont6w w specjalnie do tego
celu przeznaczonych urzqdzeniach w uzgodnieniu z firmq WYWOZOWq.

2. Koszty zwiqzane z usuni~ciem odpad6w z remont6w b~dzie ponosil wlasciciel nieruchomosci.

3. Miejsce utylizacji odpad6w z remont6w zabezpieczy firma wywozowa.

§ 19. I. Odpady komunalne mUSZq bye usuwane z terenu nieruchomosci w terminach uzgodnionych z firmq
wyWOZOWqprzy zachowaniu cz~stotliwosci:

1) z teren6w zabudowy wielomieszkaniowej w miar~ potrzeb nie mniej niz 2 razy w tygodniu, w tym w sobot~;

2) z teren6w handlowo-uslugowych - w miar~ potrzeb, nie mniej niz raz w tygodniu;

3) z pozostalych teren6w mieszkalnych - w miar~ potrzeb, nie rzadziej niz raz na cztery tygodnie.

4) koszy ulicznych - w miar~ potrzeb nie mniej niz 5 razy w tygodniu;

5) pojemnik6w do selektywnej zbi6rki odpad6w w miar~ napelnienia.

2. Nieczystosci ciekle mUSZq bye usuwane z nieruchomosci z cz~stotliwosciq gwarantujqcq, ze nie nastqpi
wyplyw ze zbiornika, zwlaszcza wynikajqcy zjego przepelnienia, a takZe zanieczyszczenie powierzchni ziemi
i w6d podziemnych.

3. Odpady selektywnie segregowane przez wlascicieli nieruchomosci, powinny bye zbierane nie rzadziej niz
raz na tydzien, lub w przypadku ich wypelnienia zbi6rka odpad6w winna nastqpie niezwlocznie po zgloszeniu
przez wlasciciela nieruchomosci do firmy wywozowej, jezeli zabudowa mieszkaniowa jest wielorodzinna,
a wlasciciel nieruchomosci zleci przej~cie tego obowiC\Zku firmie wywozowej, odpady powinny bye zbierane nie
mniej niz 2 razy w tygodniu,

§ 20. 1. Wlasciciele nieruchomosci zobowiqzani Sq do prowadzenia selektywnej zbi6rki nast~pujqcych
odpad6w komunalnych: ~akulatury, szkla opakowaniowego bialego i kolorowego, odpad6w opakowaniowych
z aluminium i tworzyw sztucznych, odpad6w niebezpiecznych i skladowanie ich w pojemnikach do tego celu
przeznaczonych, ustawionych na terenie osiedli lub w miejscu zbierania, wykorzystania poprzez odzysk lub
recykling, unieszkodliwiania odpad6w wyznaczonym przez firm~ wywozoWq, bqdi w przypadku zabudowy
jednorodzinnej - w odpowiednich workach lub pojemnikach zgodnie z § 26 ust. 1 regulaminu.

2. Przedsi~biorcy posiadajqcy zezwolenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka na swiadczenie uslug, na
terenie Miasta Rawa Mazowiecka w zakresie odbierania odpad6w komunalnych od wlascicieli nieruchomosci
zobowiqzani Sq do odbierania wszystkich selektywnie zbieranych odpad6w komunalnych (m.in. odpad6w
opakowaniowych: papieru, szkla, tworzyw sztucznych i aluminium) w tym powstajqcych w gospodarstwach
domowych odpad6w wielkogabarytowych oraz odpad6w z remont6w, a takze odpad6w niebezpiecznych.

3. Terminy odbioru odpad6w z nieruchomosci zostanq ustalone w umowie zawartej

§ 21. 1. Gmina w mysl zasady zawartej w ustawie 0 odpadach dotyczqcej zapobiegania, powstawania odpad6w,
minimalizowania ich powstawania, wykorzystania ich poprzez odzysk lub recykling, unieszkodliwienia oraz
"ZASADY - ZANIECZYSZCZAJACY PLACI" stwarza warunki do realizacji i egzekwowania wymienionych
zasad poprzez zbi6rk~ odpad6w w zaleznosci od sposobu ich gromadzenia przez wlascicieli nieruchomosci:

I) zbi6rka odpad6w niesegregowanych,

2) zbi6rka odpad6w w systemie dwupojemnikowym/workowym, w kt6rym stosuje Sl~ dwa rodzaje
pojemnik6w/work6w:

a) pojemnik/worek w kolorze szarym na tzw. odpady mokre, tj. odpady kuchenne, biodegradowalne, trawa,
liscie,



b) pojemnik/worek w kolorze pomaranczowym na tzw. odpady suche tj. odpady opakowaniowe, z tworzyw
sztucznych lub z metalu, papier, tektura, szklo, odpady mineralne itp.

3) zbi6rka odpad6w w systemie ich selektywnego segregowania, w kt6rym stosuje si~ rodzaje
pojemnik6w/work6w wymienione w § 25 dla poszczeg61nych rodzaj6w odpad6w.

2. G6me stawki oplat w zaleznosci od systemu zbi6rki odpad6w zostaly przedstawione w § 31 niniejszego
regulaminu.

Rozdzial4.
Urzltdzenia przeznaczone do gromadzenia odpad6w

§ 22. Wlasciciel nieruchomosci zapewnia wyposazenie jej w urz'1dzenia sluz'1ce do gromadzenia odpad6w
komunalnych poprzez zakup takich urz'1dzen, wydzierzawienie od firmy wywozowej lub winny spos6b ustalony
w drodze umowy z firm '1wywozow'11ub innym podmiotem.

§ 23. 1. Odpady komunalne mog'1 bye gromadzone jedynie w zamkni~tych i szczelnych pojemnikach,
kontenerach lub workach (przy czym wielkose worka wykonanego z tworzywa sztucznego nie moze bye wi~ksza
niz 0,5 m3 - ograniczenie wielkosci work6w nie dotyczy work6w typu "big-bag") wyl'1cznie do tego celu
przeznaczonych. •

2.0dpady komunalne naleZy gromadzie jedynie w zamkni~tych i szczelnych pojemnikach lub kontenerach,
wyl'1cznie do tego celu przeznaczonych, 0 minimalnej pojemnosci, uwzgl~dniaj'1cej nast~puj'1ce normy:

1) dla budynk6w mieszkalnych 15 I na mieszkanca, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 1 na kazd'1
nieruchomose (dla os6b samotnych dopuszcza si~ mozliwose ustawienia pojemnika 0 pojemnosci 60 I);

2) dla szk61 wszelkiego typu - 3 1na kazdego ucznia (studenta) i pracownika;

3) dla przedszkoli itp. - 3 1na kazde dziecko i pracownika;

4) dla lokali handlowych - 50 I na kazde 10m2 powierzchni calkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik It 0 1
na lokal;

5) dla punkt6w handlowych poza lokalem - 50 1 na kazdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik
110 1na kazdy punkt;

6) dla lokali gastronomicznych - 20 I na jedno miejsce konsumpcyjne;

7) dla ulicznych punkt6w szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik 110 I;

8) dla zaklad6w rzemieSlniczych, uslugowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczen biurowych
i socjalnych - pojemnik 110 I na kazdych 10 pracownik6w;

9) dla szpitali, internat6w, hoteli itp. - 201 najedno 16Zko;

10) dla ogr6dk6w dzialkowych - 20 I na kazd'1 dzialk~ w okresie od I marca do 31 paidziernika kazdego roku i 5
litr6w poza tym okresem.

3. Pojemniki na odpady komunalne sluz'1 wyl'1cznie do gromadzenia tego rodzaju odpad6w, a ich pojemnose
jest uzalezniona od ilosci zamieszkalych os6b lub m2 pow. uzytkowych i cz~stotliwosci odbioru odpad6w.

4. Kosze na odpady, na drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach uzytku
publicznego, naleZy:

a) ustawiae w miejscach 0 duzym nat~zeniu ruchu pieszego,

b) stosowae 0 pojemnosci nie mniejszej jak 50 litr6w.

§ 24. 1. Wlasciciel nieruchomosci ma obowi'1zek utrzymywae pojemniki na odpady w takim stanie sanitarnym
i technicznym, aby korzystanie z nich moglo odbywae si~ bez przeszk6d i powodowania zagrozen dla zdrowia
uZytkownik6w, a w szczeg61nosci ma obowi'1zek utrzymania ich w czystosci oraz co najmniej raz na kwartal
dezynfekowania.

2. Zabrania si~ gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne sniegu, lodu, gor'1cego popiolu i zuzlu,
odpad6w z remont6w, ziemi, szlam6w, substancji toksycznych, zr'1cych i wybuchowych, a takZe odpad6w
niebezpiecznych, odpad6w ulegaj'1cych biodegradacji, odpad6w medycznych oraz zUZytego sprz~tu elektrycznego
i elektronicznego. Zabrania si~ r6wniez zag~szczania (prasowania) i spalania odpad6w w pojemnikach/workach.



3. Przeterminowane lekarstwa i inne srodki medyczne wlasciciel nieruchomosci powinien wrzucie do
specjalnie oznakowanych pojemnik6w ustawionych na terenie aptek, kt6re majet obowietzek bezplatnego
przyjmowania tych odpad6w.

§ 25. 1. Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny bye gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie
nieruchomosci, w spos6b nie utrudniajetcy korzystania z nieruchomosci przez osoby do tego uprawnione i usuwane
w terminach uzgodnionych przez wlascicieli z firmet wyWOZOWet.

2. Zbi6rki odpad6w wielkogabarytowych na terenach wielomieszkaniowych winny bye organizowane co
najmniej 2-krotnie w cictgu roku, koszty wywozu ponosi administracja osiedla.

3. Stawki oplat za usuwanie odpad6w wielkogabarytowych ustalane Setw drodze umowy z firmet wyWOZOWet.
Koszty usuni~cia pokrywa wlasciciel nieruchomosci.

§ 26. 1. Dla potrzeb selektywnej zbi6rki odpad6w stosuje si~ pojemniki i worki odpowiadajetce og6lnym
warunkom okreslonym w niniejszym regulaminie, z tym, ze pojemniki lub worki powinny bye utrzymywane
w nast~pujetcej kolorystyce:

I) niebieski - z przeznaczeniem na makulatur~,

2) bialy - z przeznaczeniem na szklo biale,

3) zielony - z przeznaczeniem na szklo kolorowe,

4) z6tty - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne i puszki aluminiowe,

5) szary - z przeznaczeniem na odpady ulegajetce biodegradacji,

6) czarny - z przeznaczeniem na niesegregowane odpady komunalne,

7) czarny z bialym znakiem w ksztalcie litery P - z przeznaczeniem na popi6l,

8) czerwony - z przeznaczeniem na odpady niebezpieczne.

2. Pojemniki do selektywnej zbi6rki odpad6w w tzw. gniazdach recyklingowych Gmina ustawia nieodplatnie
w miejscach zbierania, wykorzystania poprzez odzysk lub recykling, unieszkodliwiania odpad6w uzgodnionych
z wlascicielami teren6w w kolorach wymienionych w ust. 1.

3. Ustawienie pojemnik6w Gmina moze zlecie firmie wywozowej.

4. Selektywna zbi6rka odpad6w powinna bye prowadzona z zachowaniem og6lnych warunk6w usuwania
odpad6w okreslonych w niniejszym regulaminie. Szczeg6lowe zasady selektywnej zbi6rki odpad6w ustalone
zostanet w umowie z firmet wyWOZOWet.

Rozdzial5.
Zasady wykonywania obowi~zk6w w zakresie usuwania odpad6w i rozliczania koszt6w z tytulu swiadczeii

tych uslug

§ 27. 1. Usuwanie stalych odpad6w realizowane jest w dw6ch systemach:

I) podstawowym - oznaczajetcym cykliczne opr6Znianie i wyw6z z typowych pojemnik6w/work6w na odpady
w zaleznosci od rodzaju systemu zbi6rki odpad6w;

2) uzupelniajetcym - oznaczajetcym sezonowy odbi6r odpad6w wielkogabarytowych, niebezpiecznych oraz odbi6r
na indywidualne zlecenie.

§ 28. 1. Dla sprawowania kontroli pelnego wykonania obowietzk6w wywozu odpad6w komunalnych ustala si~
normy por6wnawcze odpad6w stalych:

1) gospodarstwa domowe - 1,5 m3/osob~ rocznie, czyli 30 dm3 tygodniowo;

2) lokale handlowe i gastronomiczne - 0,550 m3/m2 pow. rocznie;

3) zaklady produkcyjne i magazynowe - 0,350 m3 1m2 pow. rocznie;

4) biura i warsztaty szkolne - 0,150 m3/m2 pow. rocznie;

5) szkoly, przedszkola, hotele, kina, przychodnie itp. - 0,075 m3/m2 pow. rocznie;

6) garaze - 0,035 m3/m2 pow. rocznie.



2. Nieczystosci cieklych (gospodarstwa domowe) - 2 m3/1 osob~ na miesi<\:.c.

3. Normy por6wnawcze b~d<\:.aktualizowane raz do roku na podstawie biez<\:.cego monitoringu, morfologii,
badan jakosciowych zbieranych odpad6w.

§ 29. 1. Ustala si~ nast~puj<\:.ce zasady rozmieszczania pojemnik6w na odpady komunalne na
nieruchomosciach:

I) na terenie nieruchomosci zamieszkalej powinien znajdowae si~ pojemnik 0 pojemnosci b~d<\:.cejco najmnteJ
iloczynem liczby os6b rzeczywiscie zamieszkalych, na terenie nieruchomosci i obowi<\:.zuj<\:.cejdla danej
nieruchomosci normatywnej ilosci odpad6w, ustalonej wg zasad okreslonych w § 28 ust. 1 pkt 1, przy czym
dozwolone jest korzystanie przez wlascicieli nieruchomosci s<\:.siednich zjednego lub kilku pojemnik6w
ustawionych razem, za zgod<\:.wlasciciela pojemnika;

2) na nieruchomosciach obejmuj<\:.cych budynki wielomieszkaniowe, biurowe, szpitalne, szkoly, przedszkola lub
inne sluz<\:.ce przebywaniu wi~kszej liczby os6b, l<\:.czna obj~tose pojemnik6w moze si~ r6znie 0 1II 0
w stosunku do obj~tosci wyliczonej zgodnie z zasadami okreslonymi w § 28 pkt I.

§ 30. 1. Wlasciciel nieruchomosci zobowi<\:.zany jest do zawarcia umowy na odbi6r odpad6w stalych
i nieczystosci cieklych, co najmniej w ilosci wynikaj<\:.cej z wyltczenia dokonanego w oparciu 0 przepisy
niniejszego rozdzialu.

2. Umowa winna bye zawarta z firm<\:.wywozow<\:. wybran<\:. z posr6d podmiot6w posiadaj<\:.cych zezwolenie
Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka na prowadzenie dzialalnosci w tym zakresie lub podmiot6w zwolnionych
z posiadania zezwolenia na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu porz<\:.dku
i czystosci w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622 ze zm.).

3. Wlasciciel nieruchomosci jest obowi<\:.zany do udzielania firmie wywozowej informacji niezb~dnych do
ustalenia tresci umowy na usuwanie odpad6w w spos6b zgodny z wymaganiami okrdlonymi w niniejszym
regulaminie.

4. Wykaz podmiot6w, kt6re uzyskaly zezwolenie na prowadzenie dzialalnosci wywozowej w zakresie
usuwania odpad6w stalych i plynnych nieczystosci, znajduje si~ do wgl<\:.duw Wydziale Gospodarki Komunalnej
Urz~du Miasta Rawa Mazowiecka oraz na stronie internetowej.

5. Gmina udost~pnia mieszkancom na stronie intemetowej oraz na wybranych tablicach ogloszeniowych
Urz~du Miasta Rawa Mazowiecka informacj~ 0 firmach zbieraj<\:.cych zuzyty sprz~t elektryczny i elektroniczny
oraz punktach zbieraj<\:.cych zUZyty sprz~t elektryczny i elektroniczny, w tym w punktach sprzedaZy sprz~tu
elektrycznego i elektronicznego.

§ 31. I. Ustala si~ nast~puj<\:.ce g6me stawki oplat (bez VAT-u) ponoszonych przez wlascicieli nieruchomosci
za uslugi, 0 kt6rych mowa wart. 6 ust. 1 ustawy 0 utrzymaniu czystosci i porz<\:.dkuw gminach:

I) za odpady komunalne:

a) pojemnik SM-60 I - 10,00 zl,

b) pojemnik SM-l1 0 I i 120 I - 16,00 zl,

c) pojemnik SM-240 I - 32,00 zl,

d) pojemnik SM-360 I - 48,00 zl,

e) pojemnik PA-I.I 00 I - 88,00 zl,

f) kontener 7 m3 - 468,00 zl,

g) kontener 10m3 - 580,00 zl;

2) za nieczystosci ciekle:

a) za 1 m3 - 30,00 zL

2. Stawki oplat corocznie od 1 kwietnia podlegaj<\:. zmianie, uwzgl~dniaj<\:.cej obowi<\:.zuj<\:.cydanym roku
wskainik wzrostu cen towar6w i uslug konsumpcyjnych, publikowany przez Prezesa Gl6wnego Urz~du
Statystycznego.

3. lesli odpady S<\:.zbierane i transportowane w spos6b selektywny, stosuje si~ stawki okreslone w ust.
1 obnizone w zaleznosci od systemu zbi6rki odpad6w:



I) system dwupojemnikowy/workowy tzw. "mokry/suchy" - 0 20% znizki;

2) system selektywnego zbierania odpad6w - 0 40%.

Rozdzial6.
Obowillzki wlascicieli zwierzllt domowych

§ 32. I. Osoby b~dqce wlascicielami lub opiekunami ps6w i innych zwierzqt domowych Sq zobowiqzane do:

]) niezwlocznego usuwania zanieczyszczen spowodowanych przez te zwierz~ta w miejscach uZytecznosci
publicznej,

2) zabezpieczenia nieruchomosci przez wydostaniem silt zwierzqt na zewnqtrz ..

§ 33. I. Osoby utrzymujqce psy ponadto zobowiqzane Sq do:

I) stalego nadzoru nad zwierzl(ciem;

2) wyprowadzania psa tylko na smyczy i w kagancu. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach
nie UCzl(szczanych i pod warunkiem, ze pies ma kaganiec, a wlasciciel (opiekun) ma mozliwose sprawowania
bezposredniej kontroli nad jego zachowaniem;

2. Zakazuje silt wprowadzania ps6w lub innych zwierzqt do obiekt6w uZytku publicznego, plac6wek
handlowych lub gastronomicznych - nie dotyczy ps6w, kt6re pelniq roll( przewodnika dla osoby niewidomej, na
place zabaw dla dzieci, boiska szkolne i cmentarze ..

3. Zakazuje silt prowadzenia hodowli zwierzqt domowych w domach wielomieszkaniowych i ich otoczeniu.

Rozdzial7.
Zasady utrzymywania zwierzllt gospodarskich na terenach wy1llczonych z produkcji rolniczej

§ 34. I. Wprowadza silt calkowity zakaz chowu i utrzymywania zwierzqt gospodarskich w obrl(bie centrum
miasta.

2. Centrum miasta stanowi obszar w obrl(bie nastl(pujqcych ulic: PI. Pilsudskiego, ul. Wyszynski ego, Lowicka,
Warszawska, Krakowska, Mazowiecka, Kopernika, Mickiewicza, Przechodnia, Zatylnia, Krzywe Kolo, Ksil(dza
Skorupki, Ziemowita, Basztowa, Kolejowa, Kosciuszki, AI. Konstytucji 3 Maja, Polna, Mila, Poludniowa,
Kilinskiego, Plac Wolnosci.

3. Dopuszcza silt hodowll( zwierzqt gospodarskich w gospodarstwach typu zagrodowego wyposazonych
w budynki inwentarskie spelniajqce wymogi stawiane tym obiektom, z wylqczeniem obszar6w okreslonych w ust.
1.

§ 35. I. Na innych terenach wylqczonych z produkcji rolnej, zwierzl(ta gospodarskie mogq bye utrzymywane
pod warunkiem przestrzegania zasad okreslonych w niniejszym regulaminie.

2. Prowadzqcy hodowl~ zwierzqt gospodarskich obowiqzany jest zapewnie:

I) gromadzenie i usuwanie powstajqcych, w zwiqzku z hodowlq, odpad6w i nieczystosci w spos6b zgodny
z prawem, w tym zwlaszcza z wymaganiami niniejszego regulaminu i niepowodowanie zanieczyszczenia
terenu nieruchomosci oraz w6d powierzchniowych i podziemnych, a takze powietrza;

2) niepowodowanie przez prowadzonq hodowll(, wobec innych os6b zamieszkujqcych na nieruchomosci lub
nieruchomosciach sqsiednich, uciqzliwosci takich jak halas, odory itp. oraz niepowodowanie pogorszenia
warunk6w zdrowotnych ludzi, a takze nie stwarzania zagrozenia dla Zycia ludzi;

3) przestrzeganie obowiqzujqcych przepis6w sanitarno-epidemiologicznych.

Rozdzial8.
Obszary i zasady przeprowadzania obowillzkowej deratyzacji

§ 36. 1. Ustala silt, ze obszarami obowiqzkowej deratyzacji przeprowadzonej dwukrotnie w kazdym roku Sq:

1) altany smietnikowe, zsypy i pomieszczenia zsypowe;

2) korytarze piwniczne;

3) komory i wl(zly cieplne;

4) inne pomieszczenia, a w szczeg6lnosci: magazyny, sklady, wiaty i elewatory.



§ 37. Okresami przeprowadzania deratyzacji powinny bye miesiqce: kwiecien - maj i paidziernik - listopad.

§ 38. W razie koniecznosci powstalej z przyczyn sanitarno-zdrowotnych, Burmistrz Miasta moze zarzqdzie
przeprowadzenie deratyzacji w miejscach i terminach innych niz okreslone w § 36 i § 37.

Rozdzial9.
Postanowienia koricowe

§ 39. Kontroll( i egzekwowanie przepisow regulaminu sprawuje Straz Miejska i inne organy uprawnione.

§ 40. Kto nie wykonuje obowiqzkow okreslonych w regulaminie, podlega karze okreslonej wart. 10 ust. 2 i 2a
ustawy 0 utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach.
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