
w sprawie regulaminu utrzymania czystosci i porz~dku na terenie Gminy Miasta Rawa

Mazowiecka.

Na padstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z dnia 18 marca 1990r.
a samarzqdzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, paz. 1591; z 2002r. Nr 23, paz. 220, Nr 62,
paz. 558, Nr 113, paz. 984, Nr 153, paz. 1271 i Nr 214, paz. 1806; z 2003r. Nr 80, paz. 717
i Nr 162, paz. 1568; z 2004r. Nr 102, paz. 1055 i Nr 116, paz. 1203; z 2005r. Nr 172, paz.
1441 i Nr 175, paz. 145;, z 2006r. Nr 17, paz. 128 i Nr 181, paz. 1337; z 2007r. Nr 48, paz.
327, Nr 138, paz. 974 i Nr 173, paz. 1218; z 2008r. Nr 180, paz. 1111 i Nr 223, paz. 1458;
z 2009r. Nr 52, paz. 420 i Nr 157, paz. 1241; z 2010r. Nr 28, paz. 142 i 146, Nr 40, paz. 230
i Nr 106, paz. 675; z 2011r. Nr 21, paz. 113, Nr 117, paz. 679, Nr 134, paz. 777, Nr 149, paz.
887 i Nr 217, paz. 1281 araz z 2012r., paz. 567, z 2013r., paz. 153) araz art. 4 ust. 1 ustawy
z dnia 13 wrzesnia 1996r. a utrzymaniu czystasci i parzqdku w gminach (tekst jednality Dz.
U. z 2012r., paz. 391, z 2012r., paz. 951) araz pa zasiygniyciu apinii Panstwawega
Pawiatawega Inspektara Sanitarnega Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala,

co nast((puje:

§ 1. Uchwala siy Regulamin utrzymania czystasci i parzqdku na terenie Miasta Rawa
Mazawiecka stanawiqcy zalqcznik da niniej szej uchwaly.

§ 3. Uchyla siy uchwaly Nr XXII/172/12 Rady Miasta Rawa Mazawiecka z dnia
28 listapada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystasci i parzqdku na terenie Miasta
Rawa Mazawiecka.

§ 4. Uchwala wchadzi w zycie pa uplywie 14 dni ad dnia aglaszenia w Dzienniku
Urzydawym Wajew6dztwa L6dzkiega.
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Zalqcznik do uchwaly Nr XXV /198/13
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 26 lutego 2013 roku

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOSCI I PORZ~DKU NA TERENIE GMINY
MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Rozdziall.
Postanowienia og6lne.

1. Regulamin utrzymania czystosci i porzqdku na terenie Gminy Miasta Rawa Mazowiecka,
zwany dalej Regulaminem, okreSla szczegolowo zasady utrzymania czystosci i porzqdku na
terenie Gminy Miasta Rawa Mazowiecka, a w szczegolnosci zadania gminy oraz obowiqzki
wlascicieli nieruchomosci dotyczqce utrzymania czystosci i porzqdku oraz warunki
wykonywania dzialalnosci w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wlascicieli
nieruchomosci, a takze zagospodarowania tych odpadow.
2. Regulamin obowiqzuje wlascicieli nieruchomosci, na ktorych zamieszkujq mieszkancy oraz
wlascicieli nieruchomosci, na ktorych nie zamieszkujq mieszkancy, a powstajq odpady
komunalne.

Ilekroc w regulaminie jest mowa 0 ustawie - nalezy przez to rozumiec ustawy z dnia 13
wrzesnia 1996r 0 utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 391
951);

Rozdzial2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystosci i porz~dku na terenie nieruchomosci

i terenach uzytku publicznego.

1. Zadania gminy:
1) gmina zapewnia czystosc i porzqdek na swoim terenie i tworzy warunki niezbydne do ich
utrzymania;
2) gmina posiada wlasne skladowisko odpadow w Pukininie wraz z liniq technologicznq do
selektywnej zbiorki. Skladowisko zostalo wpisane jako zastypcza instalacja regionalna do
przetwarzania odpadow komunalnych;
3) gmina jest zobowiqzana do zorganizowania przetargu na odbieranie odpadow
komunalnych od wlascicieli nieruchomosci;
4) gmina zawiera umowy z przedsiybiorcq odbierajqcym odpady komunalne od wlascicieli
nieruchomosci.
2. Wlasciciele nieruchomosci zapewniajq utrzymanie czystosci i porzqdku na terenie
nieruchomosci poprzez:
1) wykonywanie obowiqzkow okreslonych w ustawie;
2) selektywne zbieranie odpadow komunalnych powstalych na terenie nieruchomosci,



w szczegolnosci nastypujetcych odpadow:
a) zmieszane odpady opakowaniowe, w tym : papier, tektury, metale, tworzywa sztuczne
i opakowania wielomaterialowe,
b) opakowania szklane,
c) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
d) zuzyty sprzyt elektryczny i elektroniczny, swietlowki i inne zrodla swiatla,
e) przeterminowane leki i chemikalia,
f) zuzyte baterie i akumulatory,
g) zuzyte opony,
h) odpady zielone,
i) odpady budowlane i rozbiorkowe,
j) pozostale zmieszane odpady komunalne dalej zwane "zmieszanymi odpadami
komunalnymi"
3) wletczenie siy z wodami opadowymi do istniejetcej sieci kanalizacji deszczowej lub
rozprowadzenie wod opadowych z terenow nieutwardzonych na nieruchomosci gruntowe,
4) niezwloczne usuwanie z budynkow mieszkalnych i obiektow uzytecznosci publicznej sopli
i nawisow sniegu stwarzajetcych zagrozenie dla przechodniow;
5) uprzettanie poprzez zamiatanie, zbieranie, grabienie, zmywanie, itp., zanieczyszczen
z powierzchni nieruchomosci i utrzymanie ich nalezytego stanu sanitamo - higienicznego;
6) uprzettanie poprzez: zamiatanie, zbieranie, zmywanie, malowanie, itp., zanieczyszczen
z powierzchni posadzek, podlog, scian i stropow przeznaczonych do wspolnego uzytkowania
pomieszczen budynkow wielolokalowych, np. sieni, korytarzy, piwnic, klatek schodowych,
wind, studzienek okien piwnicznych, zsypow na odpady, rur spustowych rynien z kratkami do
czyszczenia, a tym samym utrzymywanie ich nalezytego stanu sanitamo-higienicznego;
7) niezwloczne usuwanie odpadow powstalych w wyniku remontu i modemizacji lokali (gruz,
itp.);
8) utrzymanie budynku i ogrodzenia nieruchomosci w dobrym stanie technicznym
i sanitamym;
9) mycie pojazdow samochodowych poza myjniami wyletcznie w miejscach dozwolonych:
a) na terenie nieruchomosci nie sluzetcej do uzytku publicznego tylko pod warunkiem,
ze powstajetce scieki odprowadzane Setdo kanalizacji sanitamej lub gromadzone w szczelnych
zbiomikach bezodplywowych, w szczegolnosci scieki takie nie moget bye odprowadzane
bezposrednio do zbiomikow wodnych lub do ziemi,
b) na terenach sluzetcych do uzytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych
i specjalnie oznaczonych;
10) drobne naprawy pojazdow samochodowych i motocykli, a wiyc wymiana kol, swiec
zaplonowych, zarowek, uzupelnianie plynow, regulacje pojazdow samochodowych poza
warsztatami samochodowymi, na terenie nieruchomosci dozwolone Set tylko za zgodet
wlasciciela nieruchomosci i tylko wtedy, gdy nie set one ucietzliwe dla setsiednich
nieruchomosci, a powstajetce odpady Setgromadzone w sposob umozliwiajetcy ich usuniycie
zgodnie z przepisami ustawy;
3. Wykonywanie obowietzkow, 0 ktorych mowa w ust. 2 pkt 6-10 na terenie budowy nalezy
do wykonawcy robot budowlanych.



Rozdzial3.
Og61ne zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpad6w.

Ustala siy nastypuj,!ce zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania
odpad6w:
1) prowadzenie selektywnego zbierania frakcji odpad6w komunalnych tj.: bioodpady, papier
i tektura, tworzywa sztuczne, odpady wielomaterialowe, metal, tekstylia, szklo (biale
i kolorowe);
2) odpady selektywnie zbierane powinny bye wrzucane do odpowiednich pojemnik6w
i work6w;
3) posegregowane odpady komunalne pochodz,!ce z selektywnej zbi6rki odbierane byd,!
przez podmiot wyloniony przez Misto w drodze grzetargu w oparciu 0 uprzednio
opracowany harmonogram;
4) na dzialkach budowlanych nalezy przewidziee miejsca na pojemniki sluz,!ce do czasowego
gromadzenia odpad6w stalych, z uwzglydnieniem mozliwosci ich segregacji;
5) opr6znione opakowania z tworzyw sztucznych, tekturowych i aluminiowych nalezy trwale
zgniese lub zlozye na plasko przed wlozeniem do worka lub pojemnika.

Rozdzial4.
Rodzaje i minimalna pojemnosc pojemnik6w przeznaczonych do zbierania odpad6w
komunalnych i gromadzenia nieczystosci cieklych na terenie nieruchomosci oraz na
drogach publicznych, warunk6w rozmieszczenia tych pojemnik6w i ich utrzymania

w odpowiednim stanie sanitarno-porz~dkowym i technicznym.

1. Wlasciciele nieruchomosci zobowi,!zani s'! we wlasnym zakresie do wyposazenia
nieruchomosci w odpowiedni,! ilose pojemnik6w do gromadzenia odpad6w komunalnych,
uwzglydniaj,!c ilose wytworzonych odpad6w oraz ilose os6b z nich korzystaj,!cych.
2. Ilose i pojemnose pojemnik6w do gromadzenia odpad6w, w kt6re zostanie wyposazona
nieruchomose zamieszkala musi bye dostosowana do:
1) liczby mieszkanc6w korzystaj,!cych z pojemnik6w,
2) sredniej ilosci odpad6w wytworzonych w gospodarstwie domowym przez jednego
mieszkanca w ci,!gu jednego dnia na poziomie 3 litr6w.
3. Wlasciciele nieruchomosci niezamieszkalych zobowi,!zani s'! do wyposazenia
nieruchomosci w pojemniki na odpady komunalne dostosowuj,!c ich pojemnose do swych
indywidualnych potrzeb przy uwzglydnieniu nastypuj,!cych normatyw:
1) dla szk61 wszelkiego typu - 31na kazdego ucznia, studenta i pracownika,
2) zlobk6w i przedszkoli - 3 1na kazde dziecko i pracownika,
3) dla lokali handlowych - 501 na kazde 10m2 powierzchni uzytkowej, jednak conajmniej
jeden pojemnik 0 pojemnosci 1201 na lokal,
4) dla punkt6w handlowych (poza lokalem) - 50 1 na kazdego zatrudnionego, jednak
conajmniej jeden pojemnik 0 pojemnosci 1201 na kazdy punkt,
5) dla lokali i punkt6w gastronomicznych pojemnik 0 pojemnosci 201 na jedno miejsce
konsumpcyjne dotyczy to takze miejsc w tzw. ogr6dkach zlokalizowanych na zewn,!trz
lokalu, jednak conajmniej jeden pojemnik 1201 na kaZdy lokal/ punkt,
6) dla zaklad6w rzemieslniczych, uslugowych i produkcyjnych w odniesieniu do
pomieszczen biurowych i socjalnych - pojemnik 1201 na kaZdych 10 pracownik6w,



7) d1a domow opieki, szpita1i, internatow , hoteli itp. - pojemnik 0 pojemnosci 201 na jedno
l6Zko,
8) dla ogrodkow dzialkowych pojemnik 0 pojemnosci - 20 1na kazdq dzialky w sezonie tj. od
1 marca do 31 pazdziernika.
4. Z obowiqzku wymienionego w ust. 3 zwalnia siy wlascicieli niezabudowanych dzialek
budowlanych do czasu rozpoczycia budowy.

1. Dopuszcza siy stosowanie nastypujqcych pojemnikow przeznaczonych do zbierania
odpadow komunalnych:

1) pojemniki z tworzyw sztucznych 0 pojemnosci 12011ub 240 1,
2) pojemniki z tworzyw sztucznych lub metalowe 0 pojemnosci 1100 1,
3) kontenery KP 5, KP 7, KP 10 i KP 14,
4) worki 0 pojemnosci 60 1, 120 1 - wylqcznie dla zmieszanych odpadow opakowaniowych

i opakowan szklanych,
5) kosze uliczne 30 1,35 1,40 1,501.

2. Pojemnik z tworzywa sztucznego 0 pojemnosci 120 11ub 240 1powinien:
1) spelniae wymagania po1skiej normy - PN -EN 840,
2) bye komp1etny i przydatny do uzytkowania,
3) bye odporny na niskie temperatury i nagrzewanie,
4) bye wyposazony w kolka,
5) posiadae szcze1nie zamykana klapy,
6) posiadae uchwyt lub listwy ulatwiajqcq przetaczanie,
7) posiadae nadruk okreslajqcy jakie rodzaje odpadow bydq siy w nich znajdowae.

3. Pojemnik z tworzywa sztucznego lub stali 0 pojemnosci 1100 litrow powinien
1) spelniae wymagania po1skiej normy - PN -EN 840,
2) bye kompletny i przydatny do uzytkowania,
3) bye odporny na niskie temperatury i nagrzewanie,
4) bye wyposazony w kolka,
5) posiadae szcze1nie zamykana klapy,
6) dla zmieszanych odpadow komunalnych bye w kolorze stonowanym z wylqczeniem

zielonego, zohego i niebieskiego,
7) dla zmieszanych odpadow opakowaniowych bye w kolorze zohym,
8) d1a opakowan szklanych w kolorze zielonym,
9) posiadae nadruk okreslajqcy jakie rodzaje odpadow bydq siy w nich znajdowae.

4. Kontenery KP 5, KP 7, KP 10, KP 14 powinny:
1) bye wykonane ze stali ocynkowanej bqdz stali nierdzewnej,
2) bye kompletne i zdatne do uzytkowania,
3) posiadae szczelnie zamykajqce siy k1apy,
4) bye dostosowane do zaladunku: hakowego, bramowego, hakowo-bramowego,
5) bye w kolorze stonowanym z wylqczeniem kolorow: zielonego, zohego i niebieskiego.

5. Worki powinny:
1) miee odpowiedniq wytrzymalose na przebicie
2) posiadae mocny i trwaly zgrzew,
3) bye wykonane z surowca LDPE,



4) dla zmieszanych odpad6w surowc6w wt6rnych - w ko1orze Z6ltym,
5) d1aopakowan szklanych - w kolorze zie1onym,

6) posiadae nadruk okres1aj,!cy jaki rodzaj odpad6w na1ezy w nich umieszczae.

1. Pojemniki do zbierania odpad6w komuna1nych na1ezy ustawiae na nieruchomosci na
twardej r6wnej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem siy biota, wody i innych
zanieczyszczen w spos6b nie powoduj,!cy uci,!zliwosci i utrudnienia d1a mieszkanc6w
nieruchomosci 1ub os6b trzecich.
2. Dopuszcza siy wyj,!tkowo w przypadkach utrudnionego dojazdu do nieruchomosci
samochod6w ciyzarowych, uwzg1ydniaj,!c zapisy § 5 ust. 2, moz1iwose stosowania work6w
do zbierania zmieszanych odpad6w komuna1nych zamiast pojemnik6w. Kazdorazowo
przypadek trudnego dojazdu na1ezy uzgodnie z Urzydem Miasta.

1. Wlascicie1e zobowi,!zani s'! do zapewnienia swobodnego dostypu do pojemnik6w i work6w
we wskazanym w harmonogramie terminie. Pojemniki 0 pojemnosci do 2401 i worki
z odpadami powinny zostae wystawione do krawydzi jezdni w spos6b nie powoduj,!cy
uci,!zliwosci i utrudnien dla mieszkanc6w nieruchomosci i os6b trzecich.
2. Wlasciciele nieruchomosci, kt6rej wielkose nie pozwala na urz,!dzenie na jej terenie
punktu gromadzenia odpad6w , zobowi,!zani s'! zawrzee porozumienie z wlascicielem
s,!siedniej nieruchomosci na gromadzenie odpad6w, alternatywnie moze to bye:
1) umowa okrdlaj,!ca warunki urz,!dzenia takiego punktu na terenie jego nieruchomosci,
2) warunki korzystania z urz,!dzonego juz istniej,!cego na jego terenie punktu gromadzenia
odpad6w.

1. Nie dopuszcza siy do gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne sniegu, lodu,
gruzu, gor,!cego popiolu, szlam6w, substancji toksycznych, zr,!cych, wybuchowych,
przeterminowanych lek6w, zuzytych 01ej6w, resztek farb, rozpuszczalnik6w, lakier6w
i innych odpad6w niebezpiecznych oraz odpad6w z dziala1nosci gospodarczej, itp.
2. Nie dopuszcza siy do spalania w pojemnikach i koszach na odpady jakichkolwiek odpad6w
komunalnych.
3. Nie dopuszcza siy do spalania w piecach odpad6w komuna1nych z wyj'!tkiem czystego
drewna, papieru i tektury.
4. Nie dopuszcza siy do spalania odpad6w powoduj,!cych wprowadzenie do atmosfery
szkodliwych substancji tj. lisci, opon, tworzyw sztucznych lub innych odpad6w
komunalnych, a takze wypa1ania suchych traw.
5. Nie dopuszcza siy do wykorzystywania koszy ulicznych do pozbywania Sly odpad6w
powstaj,!cych na terenach nieruchomosci zamieszkalych i niezamieszkalych.
6. Nie dopuszcza siy do zakopywania odpad6w komunalnych.
7. Nie dopuszcza siy do zakopywania padlych zwierz,!t, za wyj'!tkiem mleJSC do tego
specjalnie przeznaczonych oraz na zasadach okreslonych odrybnymi przepisami. Spos6b
postypowania z padlymi zwierzytami okrd1a § 16 i § 20 niniejszego Regulaminu.
8. Nie dopuszcza siy do odprowadzenia plynnych odchod6w zwierzycych oraz odciek6w
z obornika do zbiornik6w bezodplywowych, w kt6rych gromadzone s'! scieki bytowe oraz do
kanalizacji sanitarnej.



9. Nie dopuszcza siy do palenia ognisk oraz grillowania na terenach zielonych pomiydzy
blokami, na balkonach budynkow wielomieszkaniowych zarzqdzanych przez Gminy Miasto
Rawa Mazowiecka.

Rozdzial5.
Cz~stotliwosc i spos6b pozbywania si~ odpad6w komunalnych i nieczystosci cieklych.

1. Do odbioru odpadow komuna1nych upowazniony jest podmiot wyloniony w drodze
przetargu, ogloszonego przez Miasto.
2. Ustala siy nastypujqcq czystot1iwosc odbierania odpadow komunalnych z terenow
nieruchomosci i terenow przeznaczonych do uzytku publicznego:
1) z obszarow zabudowy budynkamijednorodzinnymi i.wie1olokalowymi do siedmiu lokali:
a) niesegregowane (zmieszane odpady komunalne - jeden raz w tygodniu,
b) bioodpady, w tym odpady zielone:
- w okresie od 1 kwietnia do 30 wrzesnia - jeden raz w tygodniu,
- w okresie od 1 paZdziernika do 31 marca - jeden raz na dwa tygodnie
c) papier i tektury - jeden raz na cztery tygodnie,
d) szklo - jeden raz na osiem tygodni,
e) tworzywa sztuczne i meta1e oraz opakowania wielomaterialowe - jeden raz na dwa
tygodnie,
2) z obszarow zabudowy budynkami wielo1okalowymi powyzej 7 lokali:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komuna1ne - dwa razy w tygodniu
b) papier i tektura - jeden raz na dwa tygodnie,
c) szklo - jeden raz na osiem tygodni,
d) tworzywa sztuczne i metale - jeden raz na dwa tygodnie.
3. Usta1a siy nastypujqCq czystot1iwosc odbierania pozostalych odpadow:
1) przeterminowane 1eki - w wyznaczonych aptekach - w godzinach ich pracy,
2) baterie i akumu1atory - w punktach ich sprzedazy - w godzinach ich pracy,
3) ZliZyty sprzyt e1ektryczny i e1ektroniczny - w punktach ich sprzedazy - w godzinach ich
pracy oraz dwa razy do roku z terenow nieruchomosci,
4) meble i odpady wie1kogabarytowe - dwa razy do roku z terenow nieruchomosci,
5) odpady budowlane i rozbiorkowe pochodzqce z prowadzenia drobnych prac
niewymagajqcych pozwo1enia na budowy, zgloszenia zamiaru budowy lub wykonania robot -
na zasadzie zgloszenia dostawy dodatkowego pojemnika 1ub kontenera,
6) chemikalia - w punktach ich sprzedazy w godzinach pracy,
7) zuzyte opony - w punktach ich sprzedazy - w godzinach pracy
8) tekstylia i odziez - w za1emosci od potrzeb - na zgloszenie do operatora.

1. Dopuszcza siy oddanie do punktu se1ektywnego zbierania odpadow komunalnych
nastypujqcych odpadow powstajqcych w gospodarstwie domowym:
1) zmieszane odpady opakowaniowe w tym: papier, tektury, metale, tworzywa sztuczne
i opakowania wie1omaterialowe,
2) opakowania szk1ane,
3) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
4) zuzyty sprzyt e1ektryczny i e1ektroniczny, swiet10wki i inne zrodla swiatla,
5) przeterminowane leki i chemikalia,



6) zuzyte baterie i akumulatory,
7) zuzyte opony,
8) odpady zielone,
9) odpady budowlane i rozbi6rkowe.
2. Dopuszcza siy kompostowanie odpad6w ulegajqcych biodegradacji (odpady zielone,
kuchenne) na wlasne potrzeby.

3. Dopuszcza siy oddawanie do mobilnego punktu zbi6rki odpad6w nastypujqcych odpad6w
powstajqcych w gospodarstwie domowym:
1) zuzyty sprzyt elektryczny i elektroniczny, swiet16wki i inne ir6dla swiatla,
2) przeterminowane leki i chemikalia,
3) zuzyte baterie i akumulatory,
4. Dopuszcza siy mozliwose zbierania w og61nodostypnych pojemnikach do selektywnej
zbi6rki odpad6w z podzialem:
1) szklo - pojemnik koloru zielonego,
2) opakowania z tworzyw sztucznych i metale - pojemnik koloru z6ltego,
3) papier - pojemnik koloru niebieskiego.
5. Dopuszcza siy oddawanie odpad6w do punktu skupu surowc6w wt6rnych.

1. Harmonogram odbioru odpad6w z nieruchomosci dostarcza wlascicielowi nieruchomosci
przedsiybiorca odbierajqcy odpady.
2. Harmonogram odbioru odpad6w z nieruchomosci zamieszkalych zatwierdza Burmistrz
Miasta.

1. W zakresie usuwania nieczystosci cieklych wlasciciele nieruchomosci zobowiqzani Sqdo:
1) zawarcia umowy na pozbywanie siy nieczystosci cieklych z wyspecjalizowanq firma
posiadajqcq stosowne zezwolenie, przy czym nieczystosci ciekle powinny bye odbierane
z czystotliwosciq zapewniajqcq nieprzepelnienie zbiornika bezodplywowego, a czystotliwose
ta powinna bye zalezna od ilosci zuzytej wody.
2) przedstawienia do wglqdu funkcjonariuszom Strazy Miejskiej lub innym osobom
upowaznionym przez Burmistrza Miasta Rawy Mazowieckiej aktualna umowy
z Przedsiybiorcq swiadczqcym uslugi w tym zakresie oraz dokument6w potwierdzajqcych
ich realizacje za okres ostatnich 6 miesiycy.
2. Zabrania siy natomiast:
1) opr6zniania zbiornik6w bezodplywowych we wlasnym zakresie,
2) odprowadzania plynnych odchod6w zwierzycych oraz odsiqk6w z obornika do zbiornik6w
bezodplywowych, w kt6rych gromadzone Sqscieki bytowe,
3. Czystotliwose opr6zniania z osad6w sciekowych zbiornik6w przydomowych oczyszczalni
powinno wynikae z ich instrukcji obslugi. Wlasciciele nieruchomosci majq obowiqzek
przedstawie do wglqdu funkcjonariuszom Strazy Miejskiej lub innym osobom upowaznionym
przez Burmistrza Miasta Rawy Mazowieckiej dokumenty potwierdzajqce realizacjy uslugi.

1. Organizator imprezy 0 charakterze masowym jest zobowiqzany na wlasny koszt do:
1) zawarcia umowy na odbi6r odpad6w,



2) zapewnienia na czas trwania Imprezy odpowiedniej ilosci toalet oraz pojemnik6w na
odpady,
3) utrzymania czystosci i porzqdku podczas imprezy,
4) sprzqtania terenu , na kt6rym organizowana byla impreza oraz usuniycia wszelkich
zanieczyszczen powstalych podczas tej imprezy oraz oczyszczenia teren6w przyleglych jesli
wystqpi taka potrzeba (zanieczyszczenia wytworzone podczas imprezy).

Rozdzial6.
Obowi~zki osob utrzymuj~eyeh zwierzl(ta domowe, maj~eyeh na eelu oehronl( przed

zagrozeniem lub uei~zliwosei~ dla ludzi oraz przed zanieezyszezeniem terenow
przeznaezonyeh do wspolnego uzytku.

1. Osoby bydqce wlascicielami lub opiekunami ps6w i innych zwierzqt domowych Sq
zobowiqzane do:
1) niezwlocznego usuwania zanieczyszczen spowodowanych przez te zwierzyta w miejscach
uzytecznosci publicznej,
2) zabezpieczenia nieruchomosci przed wydostaniem siy zwierzqt na zewnqtrz.
2. Osoby utrzymujqce zwierzyta domowe majq obowiqzek sprawowania kontroli nad ich
zachowaniem, aby nie bylo ono uciqzliwe dla ludzi i otoczenia.
3. Osoby utrzymujqce zwierzyta domowe Sq zobowiqzane do sprawowania nad nimi
wlasciwej opieki, a w szczeg6lnosci nie pozostawienia ich bez dozoru.

1. Osoby utrzymujqce psy ponadto zobowiqzane Sqdo:
1) wyprowadzania psa na smyczy lub w kagancu, natomiast psa rasy uznawanej za agresywnq
na smyczy i w kagancu; w miejscach malo uczyszczanych dopuszcza siy prowadzenie psa bez
smyczy pod warunkiem, ze pies ma nalozony kaganiec, a wlasciciel lub opiekun sprawuje
kontroly nad jego zachowaniem;
2) nie wprowadzania zwierzqt na teren plac6w gier i zabaw oraz piaskownic dla dzieci;
3) nie wprowadzania zwierzqt do rzeki Rawki i Rylki w okresie od 1 maja do 30 wrzesnia;
4) nie wprowadzania zwierzqt do budynk6w uzytecznosci publicznej i obslugi ludnosci,
w szczeg6lnosci do urzyd6w, zaklad6w opieki zdrowotnej i opieki spolecznej, szk61
i plac6wek wychowawczych, plac6wek kulturalno-oswiatowych 0 ile wladajqcy tymi
budynkami nie postanowiq inaczej; zakaz nie dotyczy ps6w przewodnik6w;
6) natychmiastowego usuwania zanieczyszczen pozostawionych przez zwierzyta
w szczeg6lnosci na klatkach schodowych lub innych pomieszczeniach wsp6lnego uzytku, jak
r6wniez na chodnikach, ulicach i placach, zielencach, w parkach i innych miej scach
publicznych oraz umieszczenia tych nieczystosci w pojemnikach na odpady komunalne.
2. Padle zwierzyta domowe nalezy przekazac do unieszkodliwienia przedsiybiorcy
prowadzqcemu dzialalnosc w tym zakresie.
3. Obowiqzek usuniycia padlych zwierzqt spoczywa na:
1) wlascicielach zwierzqt;
2) wlascicielach nieruchomosci - w przypadku zwierzqt bezpanskich, padlych na terenie ich
nieruchomosci;
3) sluzbach miej skich - w pozostalych przypadkach.
4. Zasady przewozenia zwierzqt srodkami komunikacji zbiorowej okreslajq przewoznicy
swiadczqcy te uslugi.
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Rozuzial 7.
Zasau) ut"zymywania z\\ icrz~!t gospouarskich na tcrcnach wyl<!czonych Z pnluukcji

rolniczc,j.

I. laka/uil: s l' chO\\ U I hodO\\ Ii /\\ icr/at gospoda1'skich \\ obn; ,ic Cl:'1t1'1111l11iasta o1'a/ 1a
o'il-:dlacll llli,'-;/kaniO\\) ch. \\ budynkach \\ idomil:szkaI1lO\\ \ ch. oi!J(\dkach L1/ialk()\\ \ch.
k1'l:nac h \\ \ /, IaC/OI1\Ch \\ plan It.:/agospodar(m aIIIa puc-;t1'zl:nnl:go iako 1'd.1'l:ac) iIll'
2. Cl:nt1'um miasta stanowi obs/a1' \\ oh1'cbic nast9Puj~IC) cll UllC: Plac Pilsud-;kiq!.o.
ul. \\) s/\ 11-;kll:i!o. I 0\\ icka. \\ ars/a\\ska. K1'ak(m ska. ;--'Ia/O\\ il:cka. Kopl:rnl ka.
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"'ok!o\\a. Koscius/kl. .\1. Konst) tucji )-go :vlaja. Polna. \1ila. Poludllllma. KilillSkll:go. Pial'
\\ olno~cl.
3. Dop IS/C/', -;il: hodo\\I(,' /\\il:1'z,!t gospodarskich \\ gOSpOd,l -;t\\ach t) pu /agrudO\H:go
\\\po-;a/('l1\cl, \\ bud\nkl il1\\l:nta1'skll: spclnla.lacl: W\I110t-1 sta\\lanl: :\111 obicktonl.
/ \\) IqC/l:nil:1ll obszan')\\ okrl:~lon) cll \\ ust I.

a ohs/aracl1 \\)f<lcz:on)cil / prouuKCJl roinci. ,T/\\ala sil: lla L lU)I11)\\anil: /\\1 '1/at
gospodarskich pod wa1'unkil:111 spclnil:nia wYl110gcm sal1!tarn) c1'. ochrol1\ s1'odo"iska

ochrol1\ Z\\Il:rz:,!t ok1'dlonych od1'l:hnymi IJr/l:pisaml.

I. Pl)siadacz /\\ ie1'z~!tgospodarskich /ol1l)\\I~vany jl:st do przl:st1'/eganla nastcpujac) ch /asad:
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\~T~Ym rm:Tnc\Hwllo'-;Cl lWW \\()l\ )Jt)\\lcTJdmlDwych 1 )Jol\/1crnnydr. n\c byl\l~ pO\~(\d(w.,ac
l"('ml1lc/ uciWliwosci zapachow)ch i ro/pul:st1'/cniania sit; cmad(m. g1'y/ol1! i insektcm:
::) /ape\\ l1Iel~1a/\\ leul;tOI11 odpO\\iednich pOl11ies/c/l:n gospoda1'skich ora/ nil:dopus/C/aJ11C
do lal·J(lcani" CIS/)' i SpOKojU p1'/l:/ /\\ icr/(,'ta.
2. Padk /\\ il:1'/l;ta gospodarskil: nak/) pud.azac do unil:s/kodli\\ il:nia p1"Tdsi9hw1'c)
p1'O\\ad/,ICl:mU d/ialaln()~c \\ t) m /ak1'l:sie.
3. Ob(m ia/l:k usunil:cla padlych /\\icrzqt gospoda1'skich -;POCZ\\\ ana \\lascicielu /\\ Il:U•.!t.



Rozdzial8.

Obszary podlegaj~ce obowi~zkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania.

1. Na wlascicieli nieruchomosci na obszarach zabudowanych w granicach administracyjnych
Miasta naklada siy obowiqzek przeprowadzania okresowej deratyzacji w budynkach
gospodarczych, pomieszczeniach piwnicznych budynk6w oraz w miejscach najbardziej
zagrozonych bytowaniem gryzoni.
2. Deratyzacjy, 0 kt6rej mowa w ust. 1 nalezy przeprowadzic dwa razy w roku w kwietniu i
paidzierniku, a takze w innym terminie , kiedy wystqpi taka potrzeba.

Rozdzial9.
Inne wymagania wynikaj~ce z Wojewodzkiego ,.planu Gospodarki Odpadami

1. Przedsiybiorca odbierajqcy zmieszane odpady komunalne oraz selektywnie zebrane
odpady zielone od wlascicieli nieruchomosci winien je przekazac Zakladowi Gospodarki
Odpadami Sp. z 0.0. w Pukininie.
2. Wyznacza siy Zaklad Gospodarki Odpadami Sp. z 0.0. jako instalacje do mechaniczno-
biologicznego przetwarzania odpad6w komunalnych i wydzielenia ze zmieszanych odpad6w
komunalny frakcji nadajqcych siy w calosci lub w cZysci do odzysku.
3. Odpady pochodzqce z selektywnej zbi6rki na terenie Miasta Rawa Mazowiecka nalezy
przekazywac do:
1) instalacji bqdi miejsc spelniajqcych wymagania art. 9 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2001 r., Nr. 62 poz.628 z p6in. zm.).
2) Odpady wielkogabarytowe nalezy przekazywac do instalacji bqdi miejsc spelniajqcych
wymagania art. 9 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2001
r., Nr. 62 poz.628 z p6in. zm.).
3) Odpady z remont6w nalezy przekazywac do instalacji bqdi miejsc zgodnie z dyspozycjq
art. 9 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2001 r., Nr. 62
poz.628 z p6in. zm.).
4) Odpady roslinne nalezy przekazywac do instalacji bqdi miejsc spelniajqcych wymagania
art. 9 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2001 r., Nr. 62
poz.628 z p6in. zm.).
5) Nieczystosci ciekle odbierane ze zbiornik6w bezodplywowych oraz z przenosnych kabin
we nalezy odtransportowac do stacji zlewnej wykazanej przewoinikowi w zezwoleniu.
Stacja zlewna zlokalizowane jest w miejscowosci Zydomice na terenie gminy Rawa
Mazowiecka i jest zobowiqzana do przyjycia wszystkich nieczystosci cieklych pochodzqcych
z terenu miasta Rawa Mazowiecka.
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