
UCHWAŁA NR 134/20 

RADY GMINY RZGÓW 

z dnia 21 sierpnia 2020 r. 

 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzgów. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy 

z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2019 r., 

poz. 2010 ze zm.) oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego, Rada Gminy Rzgów uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzgów stanowiący 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

Traci moc uchwała Nr 107/16 Rady Gminy Rzgów z dnia 14 czerwca 2016 r., w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzgów( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 

2016 r. poz. 4799) 

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzgów. 

 

§ 4. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i 

wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

/-/ Roman Jakubowicz 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

uchwały nr 134/20 

Rady Gminy Rzgów 

z dnia 21 sierpnia 2020r. 

 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzgów. 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) Rada Gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego 

inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. 

Konieczność uchwalenia nowego regulaminu wynika z obowiązku dostosowania do 

wymogów 

zawartych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 

ze zm.). 

Regulamin jest aktem prawa miejscowego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

/-/ Roman Jakubowicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do uchwały nr134/20 

Rady Gminy Rzgów 

z dnia 21 sierpnia 2020r. 

 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku w Gminie Rzgów 

wynikające z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 

r., poz. 2010 ze zm.). 

 

Rozdział 2. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

 

§ 2.1 Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Rzgów zapewniają utrzymanie 

czystości i porządku przez : 

1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do gromadzenia odpadów 

komunalnych. 

2) prowadzenie selektywnej zbiórki następujących odpadów komunalnych: 

a) metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe; 

b) papier; 

c) szkło; 

d) bioodpady 

e) popiół; 

f) odpady niebezpieczne 

g) przeterminowane leki i chemikalia, 

h) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i 

prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i 

strzykawki, 

i) zużyte baterie i akumulatory, 

j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

k) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

l) zużyte opony, 

m) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, 

n) odpady tekstyliów i odzieży 

o) niesegregowane ( zmieszane) odpady komunalne. 

2. Właściciele nieruchomości na których powstają bioodpady mogą je oddawać podmiotowi 

odbierającemu odpady, przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub 

gromadzić w przydomowych kompostownikach, (dotyczy tylko zabudowy jednorodzinnej) 

3.Kompostowanie może być prowadzone w pryzmie kompostowej, kompostowniku 

wykonanym z desek, żerdzi, lub pojemniku przystosowanym do kompostowania, 

zapewniającym tym samym tworzenie kompostu. 

4. Miejsce kompostowania bioodpadów w kompostownikach musi spełniać wymogi zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa. 

5.Właściciele nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, 

posiadający przydomowe kompostowniki na terenie swojej nieruchomości, w przypadku 

zadeklarowania kompostowania bioodpadów zwolnieni są z posiadania pojemnika lub worka 

na bioodpady. 



6.Sposób oddawania odpadów komunalnych typu: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, 

odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, odpady niebezpieczne, 

przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych 

powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w 

formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i 

strzykawki, zużyte bateria i akumulatory, zużyte sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i 

inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz odpady 

tekstyliów i odzieży został zawarty w § 6 ust. 1 pkt 10. 

§ 3.1 Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych 

zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego. 

2.Zanieczyszczenia o których mowa należy uprzątnąć w miejsca, które nie spowodują 

utrudnień w ruchu pieszych i pojazdów. 

§ 4.1 Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi 

dozwolone jest: 

1) wyłącznie w miejscach dozwolonych na prywatnych utwardzonych posesjach przy użyciu 

środków ulegających biodegradacji. 

2) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych. 

2.Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi mogą być 

przeprowadzane, pod warunkiem, że nie spowodują zanieczyszczenia wód lub gleby i 

gromadzenia powstających odpadów w pojemnikach do tego przeznaczonych. 

 

Rozdział 3 

Rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych wymagania dotyczące ich rozmieszczenia oraz utrzymania. 

 

§5.1 Do zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy służą: 

1) pojemniki na odpady niesegregowane o pojemności 120 l, 240 l,1100 l, 7000l ( KP7); 

2) worki z folii LDPE o pojemności 120 l oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku 

do każdego rodzaju odpadów zbieranych selektywnie; 

3) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, metali i tworzyw 

sztucznych, papieru i tektury; wielomateriałowych o pojemności od 800 l do1500 l; 

4) do gromadzenia odpadów komunalnych na drogach publicznych - kosze uliczne o 

pojemności 35 l - 80 l 

2. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych niesegregowanych ( zmieszanych): 

Ilość osób Ilość pojemników Rodzaj pojemników 

1-4 1 120l 

powyżej 4 osób 1 240l 

 

3.Ustala się następujące oznaczenie pojemników i worków służących do zbierania odpadów 

komunalnych : 

1) dla metali, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, tworzyw sztucznych należy 

stosować pojemnik lub worek koloru żółtego oznaczony napisem ,, Metale i tworzywa 

sztuczne”, 

2) dla szkła oraz odpadów opakowaniowych ze szkła należy stosować pojemnik lub worek 

koloru zielonego oznaczony napisem ,,Szkło”, 

3) dla papieru, tektury i odpadów opakowaniowych z papieru należy stosować pojemnik lub 

worek koloru niebieskiego oznaczony napisem ,, Papier’’, 

4) dla bioodpadów należy stosować pojemnik lub worek koloru brązowego oznaczony napisem 

,,Bio’’, 



5) dla odpadów zmieszanych należy stosować pojemnik lub worek koloru czerwonego. 

6) dla popiołu należy stosować pojemnik. 

4. Przyjmuje się, że średnio jeden mieszkaniec Gminy Rzgów w skali miesiąca wytwarza 30 l 

odpadów komunalnych. 

5. W przypadku nieruchomości, niezamieszkałych odpady komunalne, należy gromadzić w 

pojemnikach, workach uwzględniające następujące normy: 

1) dla szkól wszelkiego typu, przedszkoli oraz placówek leczniczych pojemnik o pojemności 

120 l na każdych czternaścioro uczniów, pacjentów i pracowników. 

2) dla lokali handlowych i gastronomicznych , co najmniej jeden pojemnik 120 l na lokal. 

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

biurowych i socjalnych- pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników, 

6.Właściciele nieruchomości zobowiązani są do: 

1) wyznaczenia miejsca gromadzenia odpadów zarówno niesegregowanych ( zmieszanych) jak 

i selektywnie gromadzonych, 

2) zabezpieczenia pojemników przed opadami. 

3) zapewnienia utrzymania czystości pojemników przez ich regularne mycie i dezynfekcję co 

najmniej raz na trzy miesiące, 

4) zapewnienie czystości miejsc gromadzenia odpadów przez ich zamiatanie i uprzątanie co 

najmniej raz na trzy miesiące. 

3) umożliwienia dojazdu do miejsca gromadzenia odpadów. 

7. Kosze uliczne na odpady, ustawione przy przystankach komunikacyjnych, drogach 

publicznych oraz na terenach użytku publicznego 

1) powinny umożliwiać swobodne z nich korzystanie przez wszystkich użytkowników ww. 

terenów, 

2) powinny nie stanowić zagrożenia dla ruchu pojazdów, 

3) powinny być zabezpieczone przed wysypywaniem się zgromadzonych w nich odpadów. 

 

Rozdział 4. 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych. 

 

§ 6.1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych 

z terenu nieruchomości w sposób zapewniający zachowanie czystości i porządku na 

nieruchomości. 

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości następuje przez 

umieszczenie odpadów w odpowiednich pojemnikach, workach oraz przez przekazanie 

odpadów przedsiębiorcy odbierającego odpady zgodnie z częstotliwością określoną w 

harmonogramie wywozu odpadów komunalnych. 

3.Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wystawienia odpadów komunalnych w 

miejscu dostępnym dla przedsiębiorcy odbierającego odpady, przed teren nieruchomości w 

terminie wskazanych w harmonogramie do godz. 7.00 ; 

4. Właściciele nieruchomości oddalonych od drogi publicznej zobowiązani są do dostarczenia 

odpadów do tej drogi. 

5. Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do pozbywania się 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych: 

a) z budynków jednorodzinnych: 

- raz na 2 tygodnie w okresie od 01 kwietnia do 31 października, 

- raz w miesiącu w okresie od 01 listopada do 31 marca; 

b) z budynków wielolokalowych: 

- raz na tydzień w okresie od 01 kwietnia do 31 października, 

- raz w miesiącu w okresie od 01 listopada do 31 marca; 



6.Właściciele nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne, nieobjętych zorganizowanym przez Gminę systemem gospodarowania odpadami 

komunalnymi raz na 2 tygodnie w okresie od 01 kwietnia do 31 października, przynajmniej raz 

w miesiącu w okresie od 01 listopada do 31 marca; 

7. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości 

segregowanych odpadów komunalnych: 

- metale ,tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, co najmniej jeden raz w miesiącu, 

- szkło i opakowania szklane jeden raz na kwartał, 

- papier jeden raz na kwartał 

-popiół co najmniej jeden raz na miesiącu. 

8.Właściciele nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne, segregowane nieobjętych zorganizowanym przez Gminę systemem 

gospodarowania odpadami komunalnymi raz w miesiącu. 

9. Bioodpady: 

a) z budynków jednorodzinnych: 

- raz na 2 tygodnie w okresie od 01 kwietnia do 31 października, 

- raz w miesiącu w okresie od 01 listopada do 31 marca; 

b) z budynków wielolokalowych: 

- raz na tydzień w okresie od 01 kwietnia do 31 października, 

- raz w miesiącu w okresie od 01 listopada do 31 marca; 

c) z nieruchomości nieobjętych zorganizowanym przez Gminę systemem gospodarowania 

pozbywanie się bioodpadów powinno odbywać się raz na tydzień w okresie od 01 kwietnia do 

31 października, przynajmniej raz na miesiąc w okresie od 01 listopada do 31 marca; 

10.Odpady komunalne takie jak: tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe, papier, szkło, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące 

się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania 

produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 

krwi, w szczególności igły i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane 

i rozbiórkowe stanowiące odpady tekstyliów i odzieży właściciele nieruchomości mogą 

przekazywać do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, którego dni 

oraz godziny otwarcia podane są do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu 

Gminy Rzgów www.gminarzgow.pl 

11. Usuwanie odpadów komunalnych z koszy ulicznych oraz z terenów użyteczności publicznej 

następuje z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu koszy nie mniejszą niż raz co dwa 

tygodnie, 

12.Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do 

gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantujących zachowanie czystości i porządku na 

nieruchomości. 

13. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych 

wynika z ich instrukcji eksploatacji. 

14. Pozbywanie się nieczystości ciekłych może być dokonywane wyłącznie w ramach i na 

zasadach podpisanej umowy z przedsiębiorcą, posiadającym stosowne zezwolenie na 

opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. 

 

Rozdział 5. 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. 

 

§ 7. Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji mogą być 



w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie, np.: przez 

kompostowanie w przydomowych kompostownikach. 

 

 

Rozdział 6. 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa, czystości 

w miejscach publicznych. 

 

§ 8.1. Zwierzęta domowe winny być utrzymane tak aby: 

1) nie stwarzały zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego, 

2) nie stanowiły uciążliwości dla osób trzecich, 

2.W przypadku zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na terenach 

przeznaczonych do użytku publicznego właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do ich 

usunięcia. 

 

Rozdział 7. 

Obowiązki dotyczące utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z 

produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymania na określonych obszarach lub 

poszczególnych nieruchomościach. 

 

§ 9.1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt 

gospodarskich przy spełnieniu wymogów sanitarnych, budowlanych, ochrony zwierząt i 

środowiska wynikających z odrębnych przepisów. 

2.Posiadacz zwierząt gospodarskich zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad: 

1) zapewnienia zwierzętom odpowiednich pomieszczeń gospodarskich; 

2) gromadzenia nieczystości wytworzonych podczas chowu lub hodowli zwierząt zgodnie 

z przepisami odrębnymi, które nie będą powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości 

oraz wód powierzchniowych i podziemnych; 

3) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych; 

3.Zabrania się chowu zwierząt gospodarskich w mieszkaniach i pomieszczeniach 

przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz w pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu. 

 

Rozdział 8. 

Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej 

przeprowadzania. 

 

§10.1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają: 

1) obszary zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

2) obszary zabudowy zagrodowej, 

3) obiekty użyteczności publicznej, 

4) sieci kanalizacyjne. 

2. Deratyzacja na terenie nieruchomości powinna być dokonywana co najmniej raz w roku – w 

drugiej połowie października lub w listopadzie oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia 

populacji gryzoni na terenie nieruchomości. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

/-/ Roman Jakubowicz 

 


