
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/126/12 

RADY GMINY RAKSZAWA 

z dnia 28 grudnia 2012 r. 

w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rakszawa"  

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust. 1, art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.,  o samorządzie 

gminnym (tj. Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (tj. Dz. U z 2012 r. poz. 391) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 

pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.)   po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Łańcucie, Rada Gminy Rakszawa uchwala, co następuje:  

§ 1. Uchwala się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rakszawa stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały”  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rakszawa  

§ 3. Z chwilą wejścia w życie uchwały traci moc Uchwała nr LII/184/06 Rady Gminy – Komisarza 

Rządowego dla Gminy Rakszawa z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy Rakszawa.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego i obowiązuje od dnia 1 lipca 2013 roku.  

  

 

Przewodniczący Rady 

Gminy w Rakszawie  

 

Marzena Janas Piwińska 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 14 stycznia 2013 r.

Poz. 266



Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/126/12 

Rady Gminy Rakszawa 

z dnia 28 grudnia 2012 r. 

 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY RAKSZAWA 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin obowiązuje wszystkich właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby przebywające 

czasowo na terenie Gminy Rakszawa i zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 4 ust 2 ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Rakszawa (tekst jednolity Dz. U. z 2012, poz.391 ze zm.).   

§ 2. Definicje   

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:   

1)  ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.);   

2)  ustawie o odpadach – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach t.j. z dnia 

14 września 2010 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243);   

3)  ustawie opakowaniowej – należy przez to rozumieć ustawę o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 

z dnia 11 maja 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638 z późn. zm.);   

4)  Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (zwanym dalej KPGO ) – należy przez to rozumieć dokument 

przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą nr 217 z dnia 24 grudnia 2010 roku (M.P. Nr 101 poz. 1183);   

5)  Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami (zwanym dalej WPGO ) – należy przez to rozumieć 

dokument przyjęty przez Sejmik Województwa Podkarpackiego Uchwałą NR XXIV/ 409 /12 z dnia 27 

sierpnia 2012 roku;   

6)  przedsiębiorcy odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych (zwanym 

dalej przedsiębiorcą )– należy przez to rozumieć gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę 

wpisanego do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości, działającego na podstawie zawartej z Wójtem Gminy Rakszawa umowy, 

o której mowa w art. 6f ust 1 ustawy;   

7)  przedsiębiorcy odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych przez 

mieszkańców (zwanym dalej uprawnionym podmiotem ) – należy przez to rozumieć gminną jednostkę 

organizacyjną lub przedsiębiorcę wpisanego do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, działających na podstawie umowy, o której mowa 

w art. 6 ust 1 ustawy, zawartej z właścicielem nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy 

a powstają odpady komunalne;   

8)  harmonogramie - należy przez to rozumieć dostarczany właścicielom nieruchomości przez gminę, lub 

dostarczany przez gminę za pośrednictwem przedsiębiorcy lub uprawnionego podmiotu, harmonogram 

odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Rakszawa;   

9)  właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust 1 

pkt 4 ustawy;   

10)  deklaracji – należy przez to rozumieć składaną przez właścicieli nieruchomości Wójtowi Gminy Rakszawa 

deklarację, o której mowa w art. 6m ustawy;   

11)  odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady o których mowa w art. 3 ust 3 pkt 4 ustawy 

o odpadach;   
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12)  odpadach wielkogabarytowych – należy rozumieć takie odpady komunalne, które nie mogą być 

umieszczone ze względu na swoje rozmiary w typowych pojemnikach lub workach przeznaczonych do 

zbiórki odpadów komunalnych, na przykład meble;   

13)  odpadach ulegających biodegradacji – należy przez to rozumieć odpady, które zdefiniowane zostały 

w art. 3 ust 3 pkt 7 ustawy o odpadach;   

14)  bioodpadach – należy przez to rozumieć odpady, które zdefiniowane zostały w art. 3 ust 3 pkt 3a ustawy 

o odpadach;   

15)  odpadach zielonych – należy przez to rozumieć odpady, które zdefiniowane zostały w art. 3 ust 3 pkt 8b 

ustawy o odpadach;   

16)  nieczystościach ciekłych – należy przez to rozumieć nieczystości ciekłe w rozumieniu art. 2 ust 1 

pkt 1 ustawy;   

17)  stacjach zlewnych – należy przez to rozumieć urządzenia lub instalacje zgodnie z art. 2 ust 1 

pkt 3 ustawy;   

18)  zbiornikach bezodpływowych – należy przez to rozumieć zbiorniki zdefiniowane w art. 2 ust 1 

pkt 5 ustawy;   

19)  zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (zwanym dalej ZSEE ) – rozumie się przez to sprzęt 

określony w art. 3 ust 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym 

i elektronicznym (Dz. U. Nr 180 poz. 1495 ze zm.), który wymieniony został w załączniku nr 1 do tej 

ustawy. Są to na przykład: komputery, telewizory, pralki, narzędzia elektryczne oraz inne sprzęty 

AGD itp.;   

20)  zużytych bateriach i akumulatorach (zwanymi dalej ZBA ) – należy przez to rozumieć, wszelkie baterie 

i akumulatory pochodzące lub służące do zasilania urządzeń elektrycznych i elektronicznych, pojazdów 

mechanicznych lub innych urządzeń, które w myśl art. 3 ust 1 ustawy o odpadach są odpadami;   

21)  selektywnym zbieraniu odpadów – należy przez to rozumieć zbieranie odpadów w sposób o którym mowa 

w art. 3 ust 3 pkt 15a ustawy o odpadach;   

22)  Regionie Gospodarki Odpadami (zwanym dalej Regionem ) – należy przez to rozumieć „Północny Region 

Gospodarki Odpadami”, którego obszar i granice zostały określone w WPGO dla województwa 

podkarpackiego;   

23)  instalacji regionalnej – należy przez to rozumieć instalację, spełniającą wymagania ustawy, o której mowa 

w art. 3 ust 3 pkt 15c ustawy o odpadach oraz, która została określona w WPGO dla województwa 

podkarpackiego;   

24)  instalacji zastępczej – należy przez to rozumieć instalację określoną w WPGO, która warunkowo została 

dopuszczona do odbierania i przetwarzania odpadów zgodnie z wymaganiami ustawy;   

25)  punkcie selektywnej zbiórki odpadów (zwanym dalej punktem zbiórki ) – rozumie się przez to wskazane 

przez gminę ogólnodostępne miejsce odbioru selektywnie zbieranych przez właścicieli nieruchomości 

odpadów, o których mowa w § 5 ust 5 i 6 niniejszego regulaminu;   

26)  Rejestrze Działalności Regulowanej (zwanym dalej Rejestrem ) – rozumie się przez to prowadzony przez 

Wójta Gminy Rakszawa, rejestr podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości, o którym mowa w art. 9b, 9c ustawy;   

27)  zwierzętach domowych – rozumie się przez to zwierzęta, o których mowa w art. 4 ust 17 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.);   

28)  zwierzętach gospodarskich – rozumie się przez to zwierzęta, o których mowa w art. 2 ust 2 oraz art. 2 

ust 3 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. 

2007 nr 133 poz. 921 ze zm.);   

29)  odpadach niebezpiecznych – rozumie się przez to odpady, o których mowa w art. 3 ust 2 ustawy 

o odpadach posiadające właściwości niebezpieczne określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.);   
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30)  zmieszanych odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady komunalne, które nie zostały poddane 

selektywnemu zbieraniu odpadów w myśl art. 3 ust 3 pkt 15a ustawy o odpadach oraz zebrane w jednym 

pojemniku lub worku (zmieszane) odpady, o których mowa w art. 3 ust 2 pkt 5 ustawy, a także zebrane 

w sposób niezgodny z określonym w § 5 niniejszego regulaminu;   

31) odpadach budowlanych – w myśl zapisów KPGO rozumie się przez to odpady pochodzące z budowy, 

remontów, demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, które powstają 

w budownictwie mieszkaniowym , zarówno na etapie budowy, przebudowy, remontu jak i prac 

rozbiórkowych (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych);   

32)  lokalu – należy przez to rozumieć lokal, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku 

o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 80 poz. 903 ze zm.);   

33)  mieszkańcu – należy przez to rozumieć osobę fizyczną mającą na terenie Gminy Rakszawa miejsce 

zamieszkania w myśl przepisów art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.   

Rozdział 2. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obowiązujące 

na obszarze Gminy Rakszawa 

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości 

zgodnie z wymogami ustawy oraz niniejszym Regulaminem.   

2. Każdy właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz każdy właściciel 

nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ma obowiązek:   

1)  wyposażyć nieruchomość w pojemniki lub worki służące do zbierania odpadów komunalnych spełniające 

wymagania wymienione w § 4 niniejszego Regulaminu oraz utrzymywać je w odpowiednim stanie 

technicznym i sanitarnym, poprzez ich mycie, dezynfekcję i czyszczenie przynajmniej dwa razy do roku;   

2)  uprzątnięcia, zbierania i gromadzenia odpadów z terenu nieruchomości w przeznaczonych do tego celu 

pojemnikach lub workach, o których mowa w § 4 niniejszego Regulaminu;   

3)  wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych (worki, pojemniki 

i kontenery) w przypadku zbierania odpadów komunalnych powstających poza gospodarstwami 

domowymi;   

4)  usuwania odpadów z terenu nieruchomości w sposób określony w regulaminie;   

5)  uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości 

w sposób umożliwiający swobodne i bezpieczne poruszanie się po chodniku pieszych, przy czym za taki 

chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio 

przy granicy nieruchomości;   

6)  prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zgodny z § 5 niniejszego 

Regulaminu;   

7)  zbierania odpadów nie podlegających selektywnemu zbieraniu w sposób określony w Regulaminie;   

8)  umożliwienia odbioru i przekazania zgromadzonych zmieszanych odpadów komunalnych oraz 

selektywnie zebranych odpadów przedsiębiorcy lub uprawnionemu podmiotowi w sposób zgodny 

z niniejszym Regulaminem oraz w terminach wyznaczonych harmonogramem;   

9)  postępowania z odpadami innymi niż komunalne w sposób zgodny z ustawą o odpadach i innymi 

obowiązującymi przepisami;   

10)  niezwłocznego usuwania z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów 

budowlanych powstałych na terenie nieruchomości poprzez przekazanie ich przedsiębiorcy 

lub uprawnionemu podmiotowi w sposób określony w § 5 ust 16, 17, 18 niniejszego Regulaminu;   

11)  usuwania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych oraz opróżniania osadników (zbiorników 

na osady) przydomowych oczyszczalni ścieków według częstotliwości ustalonej w § 7 niniejszego 

regulaminu na podstawie umowy z przedsiębiorcą lub uprawnionym podmiotem posiadającym zezwolenie 

Wójta Gminy Rakszawa na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;   
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12)  uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych na 

zasadach ustalonych uchwałą Rady Gminy w Rakszawie w sprawie częstotliwości, terminu i trybu 

uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.   

3. Właściciel lub zarządca nieruchomości ma obowiązek wyznaczyć miejsce przeznaczone do gromadzenia 

odpadów i umieścić w tych miejscach pojemniki. Miejsce to powinno spełniać wymagania określone w § 22 

i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz.690 ze zm).   

4. Na terenie Gminy Rakszawa zabrania się:   

1) mycia pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości, przy zbiornikach wodnych i terenach 

rekreacyjnych poza myjniami. Dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych poza myjniami 

w przypadku gdy:   

a) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego miejsce mycia jest utwardzone, 

a powstające podczas mycia ścieki odprowadzane są (po ich odtłuszczeniu i podczyszczeniu) do 

kanalizacji sanitarnej lub do zbiornika bezodpływowego (szczelnego szamba). Ścieki takie nie mogą być 

odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi;   

b) na terenach służących do użytku publicznego zostało przygotowane i specjalnie oznaczone do tego celu 

miejsce;   

2) prowadzenia napraw pojazdów mechanicznych poza warsztatami samochodowymi. Dopuszcza się 

prowadzenie drobnych napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi na terenie 

nieruchomości tylko za zgodą jej właściciela i tylko wtedy gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich 

nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie 

z obowiązującymi przepisami;   

3) stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska w celu usunięcia śniegu lub lodu innych niż 

określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27.10.2005 r. w sprawie rodzajów i warunków 

stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. 

z 2005 r. Nr 230, poz. 1960);   

4) indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów komunalnych, z wyjątkiem sytuacji gdy właściciel 

wywozi odpady zbierane selektywnie do punktu zbiórki;   

5) wywożenia i wysypywania odpadów w miejsca nie przeznaczone do tego celu;   

6) indywidualnego wywożenia i wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami 

zlewnymi.   

Rozdział 3 

Rodzaj i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 

na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych 

§ 4. 1. Na terenie Gminy Rakszawa przyjmuje się średnią ilość odpadów komunalnych generowaną przez 

jednego mieszkańca na poziomie 60 litrów na miesiąc.   

2. Na terenie Gminy Rakszawa dla jednej nieruchomości zamieszkanej przez mieszkańców ustala się 

minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych 

wynoszącą 120 litrów na miesiąc. W przypadku gdy nieruchomość zamieszkuje jedna osoba dopuszcza się 

stosowanie pojemników o pojemności 60 litrów na jedną nieruchomość.   

3. Właściciel nieruchomości zamieszkałej przez mieszkańców ma obowiązek dostosować pojemność 

pojemnika do swoich potrzeb uwzględniając pojemności określone ust. 2 oraz pojemności określone w ust 8.   

4. Właściciel lub zarządca nieruchomości oznaczy miejsce przeznaczone do ustawienia pojemników 

lub kontenerów przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych.   

5. Właściciel lub zarządca nieruchomości wyposaży nieruchomość w pojemniki o pojemnościach 

spełniających wymagania ust 2 z uwzględnieniem pojemności określonych w ust 8.   

6. Właściciele nieruchomości zamieszkałych okresowo wyposażą nieruchomość w pojemniki spełniające 

wymagania ust 2 z uwzględnieniem pojemności określonych w ust 8.   
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7. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne mają 

obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki lub worki, a ich pojemność dostosować do swoich potrzeb 

uwzględniając pojemności określone w niniejszym paragrafie. Dostosowanie pojemności pojemników musi 

uwzględniać również częstotliwość odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Rakszawa.   

8. Na terenie Gminy Rakszawa ustala się następujące pojemności pojemników dla nieruchomości 

(na miesiąc), na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:   

1) dla szkół wszelkiego typu – 3 litry na każdego ucznia, studenta i pracownika, jednak co najmniej jeden 

pojemnik o pojemności 120 litrów na każdą placówkę;   

2) dla żłobków i przedszkoli – 5 litrów na każde dziecko i pracownika jednak nie mniej jak jeden pojemnik 

o pojemności 120 litrów na każdą placówkę;   

3) dla lokali handlowych związanych ze sprzedażą produktów spożywczych – 60 litrów na każde 10m2 

powierzchni całkowitej, jednak nie mniej jak jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na lokal;   

4) dla lokali handlowych innych niż wymienionych w pkt 3 oraz klubów, domów weselnych, podmiotów 

leczniczych, aptek, domów kultury – 30 litrów na każde 10m2 powierzchni całkowitej, jednak nie mniej jak 

jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na lokal;   

5) dla punktów handlowych poza lokalem – 60 litrów na każdego zatrudnionego pracownika, jednak nie mniej 

jak jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na punkt;   

6) dla lokali gastronomicznych – 20 litrów na każde miejsce konsumpcyjne, jednak nie mniej jak jeden 

pojemnik o pojemności 120 litrów na lokal;   

7) dla kiosków i ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – nie mniej jak jeden pojemnik o pojemności 

120 litrów na punkt;   

8) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych i innych w odniesieniu do pomieszczeń 

biurowych i socjalnych – jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na każdych 10 pracowników;   

9) dla domów opieki, internatów, podmiotów leczniczych, hoteli i pensjonatów itp. – 20 litrów na każde 

łóżko, jednak nie mniej jak jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na lokal;   

10) dla instytucji, agencji finansowych i ubezpieczeniowych, banków, urzędów i innych nie wymienionych 

budynków użyteczności publicznej – 10 litrów na każdego zatrudnionego, jednak nie mniej niż jeden 

pojemnik o pojemności 120 litrów;   

11) dla cmentarzy - 120 litrów na każde 1000 m2 (10 arów) zajmowanej powierzchni, jednak minimum jeden 

pojemnik o pojemności 120 litrów;   

12) dla klubów sportowych – 120 litrów na każde 1000 m2 (10 arów) zajmowanej powierzchni, jednak 

minimum jeden pojemnik o pojemności 120 litrów;   

13) w przypadku lokali handlowych, o których mowa w pkt 4 oraz lokali gastronomicznych, o których mowa 

w pkt 6, dla zapewnienia czystości i porządku, wymagane jest także ustawienie pojemnika na zewnątrz, 

przed wejściem do tego lokalu, przy czym jego pojemność może być wliczona do wymaganej;   

14) pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego 

takich jak chodniki, parkingi, przystanki komunikacji publicznej, parki i tym podobne powinny mieć 

pojemność minimum 10 litrów.   

9. Pojemniki lub worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów, powinny spełniać następujące 

warunki:   

1) pojemność worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów z zabudowy jednorodzinnej 

i zagrodowej powinna wynosić minimum 60 litrów;   

2) pojemność pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów w miejscach publicznych 

powinna wynosić minimum 1100 litrów na każdą frakcję odpadów;   

3) pojemność pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów z zabudowy wielorodzinnej 

powinna wynosić minimum 1100 litrów na każdą frakcję odpadów;   
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4) worki i pojemniki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych powinny być 

oznaczone następującymi kolorami:   

a) żółty – przeznaczony na tworzywa sztuczne;   

b) czerwony – przeznaczony na metale (puszki oraz drobny złom);   

c) biały – przeznaczony na szkło;   

d) niebieski – przeznaczony na papier;   

e) brązowy – przeznaczony na odpady ulegające biodegradacji ;   

f) szary – przeznaczony na gruz budowlany i zimny popiół;   

g) czarny – przeznaczony na zmieszane odpady komunalne;   

h) pomarańczowy – przeznaczony na opakowania wielomateriałowe;   

i) zielony – przeznaczony na odpady zielone.   

5) worki i pojemniki powinny być oznaczone trwale logiem lub nazwą przedsiębiorcy lub uprawnionego 

podmiotu oraz informacją w formie oznakowania określającego rodzaj gromadzonych odpadów.   

10. Dopuszcza się zbieranie odpadów komunalnych z terenów nieruchomości zamieszkałych przez 

mieszkańców, a także z terenów nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców, a na których powstają 

odpady komunalne z zastosowaniem pojemników o następujących pojemnościach:   

1) 60 litrów;   

2) 120 litrów;   

3) 140 litrów;   

4) 160 litrów;   

5) 240 litrów;   

6) 360 litrów;   

7) 660 litrów;   

8) 1100 litrów;   

a zmieszane odpady komunalne również w pojemnikach:   

9) 7000 litrów – kontenery o symbolu KP7;   

10) 10 000 litrów – kontenery o symbolu KP10;   

11) 30 000 litrów – kontenery o symbolu KP30;   

12) 35 000 litrów – pięciokomorowy kontener.   

11. Do gromadzenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych dopuszcza się stosowanie kontenerów 

o minimalnej pojemności 3500 litrów.   

12. Do gromadzenia odpadów niebezpiecznych takich jak zużyte baterie i akumulatory oraz 

przeterminowane leki dopuszcza się stosowanie pojemników o minimalnej pojemności 5 litrów.   

13. Pojemniki, o których mowa w niniejszym paragrafie muszą spełniać wymagania określone 

w niniejszym regulaminie oraz być zgodne z normą DIN - EN 840 .   

 

 

 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 7 – Poz. 266



Rozdział 4 

Zasady selektywnego zbierania i odbierania odpadów 

§ 5. 1. Poprzez selektywne zbieranie odpadów należy rozumieć prowadzoną przez właściciela 

nieruchomości segregację odpadów powstałych na terenie jego nieruchomości. Segregacja polega na podziale 

odpadów na poszczególne rodzaje (frakcje) oraz osobnym gromadzeniu ich w odpowiednio oznakowanych 

pojemnikach lub workach tj.: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady 

ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone oraz gruz 

budowlany i zimny popiół.   

2. Selektywne zbieranie odpadów polega również na oddzielnym gromadzeniu, umożliwieniu odbioru lub 

przekazywaniu uprawnionemu podmiotowi lub przedsiębiorcy ZSEE, odpadów wielkogabarytowych, odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon, przeterminowanych leków i chemikaliów, ZBA. Selektywnym 

zbieraniem jest również indywidualne przekazanie odpadów zebranych w sposób selektywny do punktu 

zbiórki.   

3. Jeżeli w jednym pojemniku znajdują się odpady z różnych frakcji to są to zmieszane odpady komunalne 

i nie jest to wtedy selektywne zbieranie odpadów. W takim przypadku właściciel nieruchomości poniesie 

wyższą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.   

4. Gmina wywiązując się z obowiązku, o którym mowa w art. 3 ust 2 pkt 6 ustawy informuje właścicieli 

nieruchomości o lokalizacji punktu zbiórki poprzez zamieszczenie takiej informacji na stronach internetowych 

Urzędu Gminy Rakszawa oraz w miejscach zwyczajowo przyjętych.   

5. Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest to zbierania odpadów komunalnych z zachowaniem 

podziału na następujące frakcje:   

a) makulatura – w tym opakowania z papieru i tektury, gazety, czasopisma, itp.;   

b) tworzywa sztuczne – w tym opakowania z tworzyw sztucznych, folie itp.   

c) metale – puszki, drobny złom;   

d) szkło – w tym opakowania ze szkła;   

e) opakowania wielomateriałowe – wielowarstwowe opakowania np. po sokach i napojach;   

f) odpady budowlane pochodzące z budów, rozbiórek i remontów – z rozgraniczeniem na „czysty” 

gruz budowlany tj. kawałki cegieł, betonu, tynków, kamienia oraz pozostałe odpady budowlane;   

g) zimne popioły;   

h) odpady ulegające biodegradacji;   

i) odpady zielone;   

j) zmieszane odpady komunalne;   

6. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest także do selektywnego zbierania:   

a) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE);   

b) zużytych baterii i akumulatorów (ZBA);   

c) odpadów wielkogabarytowych;   

d) zużytych opon;   

e) przeterminowanych leków;   

f) odpadów niebezpiecznych takich jak: farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, pozostałości po środkach 

ochrony roślin oraz przeterminowane środki ochrony roślin i opakowania po tych środkach, lampy 

rtęciowe;   

g) odpadów z tekstyliów;   

7. Odpady gromadzone w workach właściciel nieruchomości zobowiązany jest zabezpieczyć przed 

rozsypaniem;   
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8. Dopuszcza się aby w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej odpady ulegające biodegradacji zbierane 

w sposób selektywny były kompostowane w przydomowym kompostowniku. Fakt ten należy jednak zgłosić do 

Urzędu Gminy Rakszawa określając przy tym przybliżoną ilość tych odpadów w miesiącu. Zgłoszenia 

dokonuje się w deklaracji.   

9. Odpady zielone można dostarczyć osobiście do punktu zbiórki.   

10. Przeznaczone do selektywnego zbierania odpady opakowaniowe i inne odpady należy zgnieść w celu 

zmniejszenia ich objętości - o ile pozwala na to materiał, z którego zostały wykonane.   

11. Selektywnie zbierane odpady wymienione w § 5 ust. 5 i ust 6 z zabudowy jednorodzinnej odbierane 

będą przez przedsiębiorcę w terminie wyznaczonym w harmonogramie.   

12. Odpady wymienione w § 5 ust. 5 i ust 6 mogą być odbierane również w punkcie zbiórki.   

13. Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych. Odpady te można 

przekazywać do specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach lub w punktach aptecznych.   

14. ZBA należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych. Można przekazywać je do 

specjalistycznych pojemników znajdujących się w punktach zbiórki lub budynkach użyteczności publicznej, 

wyposażonych w odpowiednie pojemniki.   

15. ZSEE oraz ZBA pochodzące z terenu nieruchomości odbierane są:   

1) przez przedsiębiorców lub uprawnione podmioty działające w ramach umowy na odbieranie odpadów 

komunalnych;   

2) w punktach zbiórki.   

16. Odpady budowlane niezawierające substancji niebezpiecznych przedsiębiorca ma obowiązek odebrać 

w ramach zryczałtowanej opłaty tylko w przypadku gdy powstały one w wyniku prowadzenia drobnych robót 

budowlanych lub remontów nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłaszania zamiaru prowadzenia 

robót do organu architektoniczno budowlanego. Odpady budowlane zbierane będą w workach jeżeli masa 

zgromadzonego w nich gruzu nie przekroczy 25 kg/szt. a ich liczba nie będzie większa niż 3 szt. na 

nieruchomość.   

17. Odpady budowlane nie zawierające substancji niebezpiecznych można dostarczyć do punktów zbiórki 

jednak z zastrzeżeniem ilości podanych w ust 16.   

18. W przypadku wytworzenia większej aniżeli podana w ust 16 ilości odpadów budowlanych właściciel 

nieruchomości zobowiązany jest do indywidualnego zgłoszenia wywozu tych odpadów do przedsiębiorcy 

i okresowego wyposażenia nieruchomości w odpowiedni pojemnik lub kontener służący do gromadzenia tego 

rodzaju odpadów.   

19. Odpady wielkogabarytowe odbierane będą przez przedsiębiorcę po ogłoszeniu terminu przez gminę 

bądź przez uprawniony podmiot. Dopuszcza się osobiste dostarczanie odpadów wielkogabarytowych do punktu 

zbiórki.   

20. Pojemniki lub worki służące do zbierania odpadów powinny być umieszczone w miejscach łatwo 

dostępnych, zarówno dla ich użytkowników, jak i dla pracowników przedsiębiorcy lub uprawnionego podmiotu 

prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów, w sposób nie powodujący nadmiernych 

uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.   

21. W miejscach publicznych takich jak chodniki, place, parki, zieleńce, przystanki autobusowe itp. odpady 

komunalne należy gromadzić w koszach ulicznych na ten cel przeznaczonych.   

22. Właściciele terenów, na których organizowane są imprezy masowe, mają obowiązek zapewnienia 

dostatecznej liczby pojemników do gromadzenia odpadów.   

23. Z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (np.: sklepy, 

instytucje, zakłady pracy, urzędy) zarządzający lub właściciel tej nieruchomości muszą zawrzeć umowę 

z przedsiębiorcą lub uprawnionym podmiotem posiadającym wpis do rejestru.   

24. Na terenie Gminy Rakszawa organizuje się punkt selektywnej zbiórki odpadów wymienionych w ust 5 

i ust. 6, o lokalizacji którego Gmina informuje właścicieli nieruchomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz 

poprzez publikację tej informacji na swoich stronach internetowych.   
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Rozdział 5 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości 

oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 6. 1. Na terenie Gminy Rakszawa ustala się następującą częstotliwość odbioru przez przedsiębiorcę lub 

uprawniony podmiot odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy:   

1) z obszarów zabudowy zagrodowej, jednorodzinnej:   

a) odpady zmieszane – nie rzadziej niż raz w miesiącu ;   

b) odpady zbierane selektywnie takie jak makulatura (papier i tektura), tworzywa sztuczne, metale, szkło, 

opakowania wielomateriałowe, gruz i zimne popioły – nie rzadziej niż raz w miesiącu lub we własnym 

zakresie dostarczając je do punktu zbiórki w godzinach jego funkcjonowania;   

c) odpady ulegające biodegradacji – nie rzadziej niż raz w miesiącu lub we własnym zakresie dostarczając 

je do punktu zbiórki w godzinach jego funkcjonowania;   

d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte baterie i akumulatory – nie rzadziej niż raz 

w miesiącu lub we własnym zakresie dostarczając je do punktu zbiórki w godzinach jego 

funkcjonowania;   

e) pozostałe zbierane selektywnie – nie rzadziej niż dwa razy w roku lub we własnym zakresie dostarczając 

je do punktu zbiórki w godzinach jego funkcjonowania.   

2) z obszarów zabudowy wielorodzinnej w granicach gminy:   

a) odpady zmieszane – nie rzadziej niż raz w miesiącu   

b) odpady zbierane selektywnie takie jak makulatura (papier i tektura), tworzywa sztuczne, metale, szkło, 

opakowania wielomateriałowe, gruz i zimny popiół – nie rzadziej niż raz w miesiącu lub w miarę 

napełnienia pojemników;   

c) odpady ulegające biodegradacji–nie rzadziej niż raz w miesiącu lub we własnym zakresie dostarczając je 

do punktu zbiórki w godzinach jego funkcjonowania;   

d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte baterie i akumulatory – dwa razy w roku 

lub własnym zakresie dostarczając je do punktu zbiórki w godzinach jego funkcjonowania;   

e) pozostałe zbierane selektywnie – dwa razy w roku lub we własnym zakresie dostarczając je do punktu 

zbiórki w godzinach jego funkcjonowania.   

2. Opróżnianie koszy ulicznych oraz z terenów parków i przystanków komunikacji nie rzadziej niż raz 

w miesiącu .   

3. Niezależnie od częstotliwości opróżniania koszy ulicznych określonej ust 2, zarządzający obszarem mają 

obowiązek nie dopuścić do przepełniania koszy ulicznych i wysypywania odpadów na ziemię.   

4. W przypadku terenów przeznaczonych do użytku publicznego oraz miejsc handlowych (targowiska), 

zlokalizowanych poza budynkami, wprowadza się obowiązek codziennego usuwania odpadów.   

5. W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, wprowadza się obowiązek 

usuwania odpadów niezwłocznie po zakończeniu imprezy.   

6. Opróżnianie pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki surowców wtórnych stojących na 

terenach przeznaczonych do użytku publicznego następuje sukcesywnie w miarę ich napełnienia jednak nie 

rzadziej niż raz na dwa miesiące ;   

7. Wójt informuje właścicieli nieruchomości o terminach selektywnego zbierania i przekazywania 

przedsiębiorcy odpadów wymienionych w § 5 ust 5 i 6 oraz o lokalizacji punktu zbiórki poprzez zamieszczenie 

tych informacji na stronach internetowych Urzędu Gminy Rakszawa oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.   
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§ 7. Zasady opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz zbiorników przydomowych oczyszczalni 

ścieków   

Ustala się następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz zbiorników 

przydomowych oczyszczalni ścieków:   

1) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków odbywa się na podstawie 

umowy właściciela nieruchomości z podmiotem świadczącym takie usługi posiadającym zezwolenie Wójta 

na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, na indywidualne zgłoszenie 

właściciela;   

2) częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników przydomowych oczyszczalni ścieków wynika 

z instrukcji ich eksploatacji i powinna być do nich dostosowana;   

3) częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych powinna zapewnić aby zbiorniki te nie ulegały 

przepełnieniu. Do obliczenia powyższego przyjmuje się zużycie wody wg stanu wodomierza lub według 

normy określonej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie 

przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. 2002 r, Nr 8, poz. 70).   

Rozdział 6 

Wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 

§ 8. 1. W celu realizacji przez Gminę zadań wynikających z ustawy, rozporządzeń oraz WPGO, w tym 

w szczególności osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu oraz poziomów ograniczenia ilości odpadów 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:   

1) w zakresie odpadów niebezpiecznych należy postępować zgodnie z odpowiednimi przepisami oraz 

rozdziałem 5.2 WPGO;   

2) w przypadku odpadów zawierających azbest należy wypełniać wymagania opisane rozdziale 3.3.7 

WPGO;   

2. Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców oraz 

od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne 

przez przedsiębiorcę lub uprawniony podmiot są zagospodarowywane w następujący sposób:   

1) zmieszane odpady komunalne wywożone będą do instalacji regionalnych lub instalacji zastępczych 

znajdujących się w regionie zachodnim bądź instalacji zastępczych dla tego regionu zgodnie 

z obowiązującymi przepisami;   

2) wysegregowane odpady komunalne (tzw. surowce wtórne) pochodzące z selektywnej zbiórki dowożone 

będą do instalacji regionalnych lub instalacji zastępczych znajdujących się w regionie zachodnim lub innym 

bądź innych instalacji zajmujących się segregacją odpadów, spełniających wszelkie wymagania prawne 

i techniczne określone odpowiednimi przepisami;   

3) odpady zielone i komunalne osady ściekowe dowożone będą do instalacji regionalnych lub instalacji 

zastępczych znajdujących się w regionie zachodnim bądź instalacji zastępczych dla tego regionu zgodnie 

z obowiązującymi przepisami;   

Rozdział 7 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe 

§ 9. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków 

ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed 

zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą także pełną odpowiedzialność za 

zachowanie tych zwierząt.   

§ 10. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy w szczególności:   

1) prowadzenie psa na uwięzi i założonym kagańcem w taki sposób aby pies nie zagrażał otoczeniu;   

2) stały, skuteczny dozór nad psami i innymi zwierzętami domowymi;   
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3) niewprowadzanie psów i innych zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem 

obiektów przeznaczonych dla zwierząt, w szczególności schronisk, lecznic, terenów wystaw, powyższy 

zakaz nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów – przewodników.   

4) niewprowadzanie psów i innych zwierząt domowych na teren placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci 

itp.   

5) niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta domowe w obiektach 

i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, 

placach, parkingach, terenach zielonych (w tym zieleńcach, parkach, pasach drogowych), powyższy 

obowiązek nie dotyczy osób niewidomych korzystających z psów – przewodników.   

Rozdział 8. 

Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich 

§ 11. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach zabudowy wielorodzinnej, 

użyteczności publicznej, centrach handlowych, ogrodach działkowych i obszarach zabudowanych budynkami 

rekreacji indywidualnej.   

2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt 

gospodarskich pod następującymi warunkami:   

1) posiadania budynków gospodarskich i inwentarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających 

wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane   

2) wszelka uciążliwość hodowli i chowu dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem, zostanie 

ograniczona do obszaru nieruchomości, na której hodowla i chów jest prowadzona.   

Rozdział 9 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji 

§ 12. 1. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani są do 

przeprowadzania, co najmniej raz w roku, deratyzacji na terenie całej nieruchomości.   

2. Właściciele nieruchomości innych niż te, o których mowa w ust 1 zobowiązani są do przeprowadzenia 

deratyzacji przynajmniej raz w roku, o ile wcześniej nie pojawi się taka potrzeba.   

3. Właściciele nieruchomości, o których mowa w § 11 ust 2 niniejszego regulaminu zobowiązani są do 

przeprowadzenia deratyzacji pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt gospodarskich dwa 

razy do roku w okresach wiosny i jesieni, o ile wcześniej nie pojawi się taka potrzeba.   

4. Obowiązek o którym mowa w ust 1, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być 

realizowany w miarę potrzeby.   

5. Obowiązki deratyzacji, o których mowa w niniejszym regulaminie realizowane mają być przez podmiot 

uprawniony.   

§ 13. 1. W przypadku wystąpienia na danej nieruchomości populacji gryzoni stwarzającej ryzyko sanitarne, 

Wójt niezwłocznie wyznacza obszary, które z uwagi na powyższe okoliczności podlegać będą obowiązkowi 

deratyzacji i ustala termin jej przeprowadzenia informując o tym właścicieli nieruchomości poprzez ogłoszenie 

w miejscach zwyczajowo przyjętych oraz na stronie internetowej.   

2. Obszary, o których mowa w ust. 1, wyznacza się uwzględniając stopień zagrożenia sanitarnego.   

3. Koszty przeprowadzenia deratyzacji ponoszą właściciele nieruchomości, której ona dotyczy.   
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