
UCHWAŁA NR XXVI/157/2020 
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE 

z dnia 24 kwietnia 2020 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzepin 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2019 poz. 506 ze zm.) w związku 
z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 
2019 poz. 2010 ze zm.) oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach uchwala się 
co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzepin, określający 
szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzepin stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XI/78/2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Rzepin (Dz.Urz.Woj.Lubus. z 2019r., poz.1458). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Dariusz Wąsowicz 
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Załącznik do uchwały Nr XXVI/157/2020 

Rady Miejskiej w Rzepinie 

z dnia 24 kwietnia 2020 r. 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzepin 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzepin, zwany dalej „Regulaminem” określa 
szczegółowe zasady dotyczące: 

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzepin, w tym ogólnych zasad 
w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, 

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na 
drogach publicznych, warunków rozmieszczenia tych pojemników i worków i ich utrzymania w odpowiednim 
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, 

3) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów, 

4) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości 
oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego, 

5) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, 

6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku, 

7) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także 
zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach, 

8) wyznaczeniu obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia. 

Rozdział 2. 
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

§ 2. 1. Wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych: 

1) papieru, 

2) metali, 

3) tworzyw sztucznych, 

4) szkła, 

5) odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, 

6) bioodpadów, 

7) niebezpiecznych, stanowiących odpady komunalne, 

8) przeterminowanych lekarstw oraz chemikaliów, 

9) zużytych baterii  i akumulatorów, 

10) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

11) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

12) zużytych opon, 

13) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne, 
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14) niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstających w gospodarstwach domowych w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji  i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi (np. igły i strzykawki), 

15) tekstylia i odzież. 

2. Wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani są do gromadzenia odpadów komunalnych wymienionych 
w ust. 1 pkt 1-6 w przeznaczonych na ten cel pojemnikach, workach lub punktach selektywnej zbiórki odpadów 
oraz utrzymywania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym,  porządkowym i technicznym, jak 
również utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia tych odpadów.  

3. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi mogą kompostować 
bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowych kompostownikach na terenie swojej nieruchomości. 
Właściciele nieruchomości są zwolnieni w całości z obowiązku posiadania pojemnika lub worków na bioodpady, 
jeżeli dokonują kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku. Proces kompostowania prowadzi 
się: 

1) w kompostownikach ogrodowych z tworzywa sztucznego albo metalowego lub; 

2) w drewnianych kompostownikach o budowie ażurowej, wykonanych z desek lub belek, ułożonych tak, aby 
zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu. 

4. Właściciel nieruchomości ma obowiązek przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych 
wymienionych §2 ust. 1 pkt. 1)-6), 11)-12) i odpadów niesegregowanych (zmieszanych) podmiotowi 
odbierającemu odpady w terminach wyznaczonych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych. 

5. Właściciele nieruchomości do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zobowiązani 
są przekazywać odpady wymienione w §2 ust. 1 pkt. 7)-10), 13)-15) i mogą przekazywać odpady wymienione §2 
ust. 1 pkt. 1)-6), 11)-12). 

6. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzi selektywną zbiórkę odpadów komunalnych 
takich jak: 

1) papieru, 

2) metali, 

3) tworzyw sztucznych, 

4) szkła, 

5) opakowań wielomateriałowych, 

6) bioodpadów, 

7) niebezpiecznych, stanowiących odpady komunalne, 

8) przeterminowanych lekarstw, 

9) zużytych baterii  i akumulatorów, 

10) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

11) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

12) zużytych opon, 

13) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne, 

14) niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstających w gospodarstwach domowych w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji  i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi (np. igły i strzykawki), 

15) tekstylia i odzież. 

7. Zbiórka odpadów, wymienionych  ust. 6, odbywać się będzie w godzinach pracy PSZOK i na zasadach 
określonych w regulaminie korzystania z PSZOK. 
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8. Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają na nich odpady komunalne, wyłączone 
są ze zorganizowanego przez Gminę Rzepin systemu odbioru odpadów komunalnych. Właściciele tych 
nieruchomości zobowiązani są we własnym zakresie do podpisywania umów na odbiór odpadów komunalnych 
z prowadzonej działalności z przedsiębiorcami posiadającymi wpis do Rejestru Działalności Regulowanej 
prowadzonego przez Burmistrza Rzepina i niezwłoczne przekazanie tej informacji wraz z kopią umowy do Urzędu 
Miejskiego w Rzepinie. 

§ 3. Obowiązek oczyszczenia ze śniegu i lodu powinien być zrealizowany przez odgarnięcie śniegu i błota 
pośniegowego w miejsce, które nie będzie powodowało zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów. 

§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może się odbywać wyłącznie na utwardzonym terenie 
własnej posesji przy użyciu środków ulegających biodegradacji, pod warunkiem, że powstające ścieki 
odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w zbiorniku bezodpływowym, z zastrzeżeniem, że 
w przypadku mycia podwozia, silnika, skrzyni biegów powstające ścieki należy poddać podczyszczeniu 
w urządzeniach oczyszczających np. osadnik lub separator. 

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, związane z ich bieżącą eksploatacją 
dozwolone są na terenie nieruchomości pod warunkiem, że powstające odpady i zanieczyszczenia należy 
gromadzić w sposób przewidziany w przepisach szczególnych. 

Rozdział 3. 
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na 
drogach publicznych, warunków rozmieszczenia tych pojemników i worków i ich utrzymania 

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 
i technicznym 

§ 5. 1. Właściciele nieruchomości tworzących wspólnoty mieszkaniowe, gdzie poszczególne lokale mieszkalne 
wyposażone są w indywidualne pojemniki na odpady komunalne zobowiązani są do oznaczenia pojemników 
w sposób umożliwiający identyfikację adresu nieruchomości, poprzez umieszczenie na pojemniku naklejki 
zawierającej numer porządkowy nieruchomości oraz lokalu mieszkalnego . 

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do korzystania z pojemników zgodnie z ich przeznaczeniem oraz 
w sposób niepowodujący ich uszkodzenia, zniszczenia, spalenia. 

3. Właścicieli nieruchomości zobowiązuje się do utrzymania porządku wokół pojemników, w miejscach ich 
ustawienia a w szczególności poprzez usuwanie z otoczenia pojemnika odpadów, które z niego wypadły lub 
nie zostały wrzucone do pojemnika. Uprzątnięcie zalegających (m.in. w altanach śmietnikowych) odpadów 
komunalnych, które zostały zebrane w przeznaczonych do tego pojemnikach/workach należy do obowiązku 
właściciela nieruchomości. 

4. Usunięcie zanieczyszczeń powstałych podczas odbioru odpadów, należy do przedsiębiorcy odbierającego 
odpady w dniu odbioru odpadów. 

§ 6. 1. Dopuszcza się stosowanie następujących rodzajów pojemników i worków przeznaczonych do zbierania 
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych na terenie Gminy Rzepin: 

1) kosze uliczne o minimalnej pojemności 25l, 

2) pojemniki na odpady o pojemności: 120l, 240l, 600 l, 1100l, typu dzwon „Iglo” pojemności 1,5 – 2,5 m3  
wykonane z tworzywa sztucznego lub metalu, 

3) worki o pojemności 60l,120l, 

4) kontenery o pojemności od 6 m3. 

2. Do selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy stosować pojemniki lub worki odpowiednio 
oznakowane (kolorem i napisem) dla każdej frakcji osobno: 

1) papier – worki lub pojemniki koloru niebieskiego  z napisem „PAPIER”, 

2) szkło – worki lub pojemniki koloru zielonego z napisem „SZKŁO”, 

3) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe- worki lub pojemniki koloru żółtego z  napisem 
„METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”, 

4) bioodpady -  worki lub pojemniki koloru brązowego z napisem „BIOODPADY”, 
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5) odpady niesegregowane (zmieszane) – pojemniki  z napisem „ODPADY ZMIESZANE”. 

3. Minimalna pojemność pojemników lub worków do zbierania odpadów komunalnych (frakcji wymieniowych 
w §6 ust.2) na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy musi wynosić min 20 l  na mieszkańca, 
jednak co najmniej jeden worek lub pojemnik  60l na odpady poszczególnych frakcji na każdą nieruchomość  

4. Minimalna pojemność pojemników do zbierania odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) 
na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a na której powstają odpady komunalne musi 
uwzględniać następującą średnią miesięczną ilość wytwarzanych odpadów: 

1) dla szkół wszelkiego typu 3 l na każdego ucznia i pracownika, 

2) dla żłobków, przedszkoli  3 l na każde dziecko i pracownika, 

3) dla punktów handlowych 30 l odpadów komunalnych zmieszanych  oraz 20 l odpadów zebranych selektywnie 
na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na punkt, 

4) dla lokali gastronomicznych 20 l odpadów komunalnych zmieszanych oraz 10 l odpadów zebranych 
selektywnie na jedno miejsce konsumpcyjne , dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach za zewnątrz, 

5) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji 30 l, 

6) dla świetlic 30 l odpadów komunalnych zmieszanych oraz 20 l odpadów zebranych selektywnie na osobę, 

7) dla lokali rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych 120 l odpadów komunalnych zmieszanych oraz 60 l 
odpadów zebranych selektywnie na 10-ciu pracowników, 

8) dla instytucji, urzędów i innych obiektów użyteczności publicznej - 80 l odpadów komunalnych zmieszanych 
oraz 40 l odpadów zebranych selektywnie na 10-ciu pracowników, 

9) dla cmentarzy - 7.000 l , 

10) dla hoteli, pensjonatów,  20 l na jedno łóżko, 

11) dla ogrodów działkowych na każdą  działkę 30 l odpadów komunalnych zmieszanych i 60 l odpadów 
zebranych selektywnie, 

12) dla straganów warzywniczych oraz małych kiosków spożywczych 30 l. 

5. Właściciel nieruchomości, niezależnie od rodzaju nieruchomości, zapewnia odpowiedni stan sanitarny, 
porządkowy i techniczny pojemników na odpady komunalne. Utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie 
sanitarnym, porządkowym i technicznym polega w szczególności na okresowym myciu i dezynfekcji, nie rzadziej 
niż raz na 6 miesięcy. 

§ 7. 1. Pojemniki rozmieszcza się na terenie nieruchomości, na której powstają odpady komunalne. 
W przypadku braku takiego miejsca, dopuszcza się ustawienie pojemników na terenie nieruchomości sąsiedniej. 

2. Pojemniki rozmieszcza się w sposób zapewniający łatwy dostęp dla osób z nich korzystających oraz dla 
przedsiębiorcy odbierającego odpady. 

3.  Na terenach ogrodów działkowych dopuszcza się zbieranie odpadów do pojemników lub worków 
o pojemności dostosowanej do ilości odpadów wytwarzanych na terenie ogrodów zgodnych z zapisami §6 
ust. 4 pkt 11, ustawionych przy wejściach na ogrody. 

4.  Na drogach publicznych kosze uliczne należy umieścić: 

1) na terenie miasta po obu stronach drogi, co najmniej  na początku i na końcu drogi, po jednym na każdej 
stronie , przy czym odległość między koszami nie powinna być większa niż 500 m, 

2) na terenie wsi, po jednej stronie drogi w pobliżu lokalizacji przystanków komunikacyjnych w oddaleniu 
nie większym niż 50 m od przystanku. 

Rozdział 4. 
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości 

oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 8. 1. Odpady komunalne z terenu nieruchomości zamieszkałych należy przekazywać podmiotowi, wpisanemu 
do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Rzepina, wyłonionego w drodze przetargu 
z którym Gmina Rzepin zawarła umowę na odbieranie i transport odpadów komunalnych, nie rzadziej niż: 

Id: 0788CF4E-3740-4D97-ACBC-D786BAD77C7D. Podpisany Strona 4



1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne zgromadzone w pojemnikach  w Gminie Rzepin: 

a) w zabudowie jednorodzinnej - 1 raz w tygodniu, 

b) w zabudowie wielorodzinnej - 1 raz w tygodniu, 

2) odpady zebrane selektywnie tj. papier, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania  szklane  : 

a) zgromadzone  w workach w zabudowie jednorodzinnej - co 2 tygodnie, 

b) zgromadzone w pojemnikach w zabudowie wielorodzinnej - co 2 tygodnie, 

c) zgromadzone w ogólnodostępnych pojemnikach na terenach przeznaczonych do użytku publicznego - 2 razy 
w miesiącu, 

d) przekazywanie na bieżąco - do punktu selektywnego zbierania wskazanego przez Gminę Rzepin. 

3) bioodpady: 

a) zgromadzone w pojemnikach lub workach w zabudowie jednorodzinnej -  co najmniej 1 raz na dwa 
tygodnie, a w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada - 1 raz w tygodniu, 

b) zgromadzone w pojemnikach w zabudowie wielorodzinnej co najmniej 1 raz w tygodniu, 

c) przekazywanie na bieżąco - do punktu selektywnego zbierania wskazanego przez Gminę Rzepin. 

4) odpady wielkogabarytowe , zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady metalowe i chemikalia, zużyte 
opony, zużyte baterie i akumulatory; 

a) meble oraz inne odpady wielkogabarytowe wystawione przez właścicieli nieruchomości w miejscu 
niezakłócającym ruchu pieszych  lub pojazdów ( wystawki) odbierane są co 2 miesiące, zgodnie 
z harmonogramem obwieszczonym przez gminę lub na bieżąco do punktu selektywnego zbierania 
wskazanego przez Gminę Rzepin, 

b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, oraz odpady metalowe i chemikalia, zużyte opony, zużyte baterie 
i akumulatory przekazywane na bieżąco - do punktu selektywnego zbierania wskazanego przez Gminę 
Rzepin, 

5) odpady budowlane i rozbiórkowe w każdej ilości pochodzące z remontów i innych robót budowlanych 
wykonywanych we własnym zakresie na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na 
budowę lub zgłoszenia do administracji budowlano - architektonicznych, przekazywane do punktu 
selektywnego zbierania wskazanego przez Gminę Rzepin, 

6) odpady zebrane w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych ,ustawionych na terenach 
przeznaczonych do użytku publicznego, takich jak parki, skwery, place zabaw, parkingi, tereny zorganizowanej 
zieleni z wyłączeniem koszy ulicznych- co najmniej 1 raz na dwa tygodnie na terenie miasta i co najmniej 1 raz 
w miesiącu na terenie wsi, 

7) przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych 
powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji 
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek - przekazywane na 
bieżąco do punktu selektywnego zbierania odpadów wskazanego przez Gminę Rzepin, 

2. Odpady komunalne odbierane z terenu nieruchomości zamieszkałych winny być przygotowane do odbioru 
w dzień przewidzianym harmonogramem nie później niż do godziny 7:00 i nie szybciej niż dzień przed datą 
wyznaczonego terminu odbioru. 

3. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je 
z częstotliwością odpowiadającą wielkości zużytej wody i pojemności zbiornika bezodpływowego. 

§ 9. 1. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy obowiązani są do gromadzenia na 
terenie nieruchomości selektywnie zebranych odpadów i przekazania ich podmiotowi wpisanemu do rejestru 
działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Rzepina, na podstawie podpisanej umowy na odbiór 
odpadów komunalnych. 

2. Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego  
z odpadami komunalnymi z prowadzonej działalności gospodarczej. 
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§ 10. Jeżeli na terenie nieruchomości niezamieszkałej powstają także odpady inne niż komunalne, w tym: 
odpady z działalności gospodarczej (np. niezwiązane z bytowaniem pracowników, konsumpcją klientów), 
rolniczej, odpady medyczne i weterynaryjne, a także inne odpady niebezpieczne, nie stanowiące odpadów 
komunalnych, podlegają one obowiązkowi oddzielnego gromadzenia, odbioru i unieszkodliwiania, według zasad 
i wymagań określonych innymi przepisami. 

§ 11. Opróżnianie koszy ulicznych, z parków, przystanków – następuje co najmniej raz w tygodniu . 

§ 12. Opróżnianie pojemników przeznaczonych na selektywną zbiórkę, stojących na terenach przeznaczonych 
do użytku publicznego – 1 raz w tygodniu niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, co 2 tydzień odpady 
zbierane selektywnie. 

§ 13. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych 
w sposób i z częstotliwością zgodną z zawartą z podmiotem odbierającym odpady komunalne umową na odbiór 
odpadów, nie rzadziej jednak niż 1 raz w tygodniu odpady niesegregowane, co 2 tydzień odpady zbierane 
selektywnie, a w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada - 1 raz w tygodniu bioodpady . 

§ 14. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci 
kanalizacyjnej, a w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, 
wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy do gromadzenia nieczystości ciekłych lub przydomową 
oczyszczalnię ścieków bytowych spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych. 

2. Przyłączenie nieruchomości nie jest obowiązkowe, jeśli nieruchomość jest wyposażona w przydomową 
oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych. 

3. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe zobowiązani są do opróżniania ich 
z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia odpowiadającą wielkością zużytej wody 
i pojemności zbiornika bezodpływowego. Opróżnianie zbiornika bezodpływowego powinno odbywać się przez 
podmiot uprawniony do odbioru nieczystości ciekłych na podstawie zawartej z nim umowy. 

4. Właściciele nieruchomości wyposażonej w przydomową oczyszczalnię ścieków zobowiązani są do 
opróżniania tej oczyszczalni  z osadu ściekowego zgodnie z instrukcją jej eksploatacji poprzez podmiot 
uprawniony do odbioru osadu ściekowego na podstawie zawartej z nim umowy. 

Rozdział 5. 
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 16. 1.  Funkcjonowanie systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych ma zapewnić: 

1) ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 

2) wydzielenie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych, 

3) osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. 

Rozdział 6. 
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 17. 1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami zwierząt domowych są zobowiązania do sprawowania 
właściwej opieki nad tymi zwierzętami. 

2. Osoba utrzymująca zwierzęta domowe zobowiązana jest zapewnić stały i skuteczny dozór nad tymi 
zwierzętami.  

3. Osoba utrzymująca zwierzęta domowe zobowiązana jest do zapobiegania ich wydostaniu się w sposób 
niekontrolowany poza miejsce ich utrzymania.  

§ 18. Osoba, pod której bezpośrednim nadzorem (opieką) przebywa zwierzę domowe, na terenach 
przeznaczonych do wspólnego użytku, zobowiązana jest do niezwłocznego usunięcia zanieczyszczeń 
pozostawionych przez to zwierzę. 

§ 19. Osoba utrzymująca zwierzę agresywne zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w widoczną tabliczkę 
ostrzegawczą z czytelną informacją o utrzymaniu na terenie nieruchomości takiego zwierzęcia, a w przypadku 
wyprowadzania go na zewnątrz na smyczy i w kagańcu. 
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Rozdział 7. 
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym 

także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach 

§ 20. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod 
następującymi warunkami: 

1) teren nieruchomości musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający opuszczenie go przez te zwierzęta, 

2) zwierzęta należy utrzymywać w sposób zapewniający innym osobom zamieszkującym na nieruchomości lub 
nieruchomościach sąsiednich ograniczenie uciążliwości takich jak hałas czy odory, 

3) właściciel zwierzęcia, które zanieczyściło ulice, chodniki lub miejsca publiczne obowiązany jest do 
uprzątnięcia zanieczyszczenia, 

4) wytworzone podczas prowadzenia chowu lub hodowli nieczystości będą gromadzone zgodnie z przepisami 
sanitarnymi, a ich usytuowanie nie będzie powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód 
powierzchniowych i podziemnych; nie będą one powodować również uciążliwości zapachowych 
i rozprzestrzeniania się owadów i  gryzoni. 

2. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich w zabudowie wielolokalowej oraz  
w bezpośrednim sąsiedztwie tych budynków. 

Rozdział 8. 
Wyznaczeniu obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia 

§ 21. 1.  Wyznacza się obszary na terenie miasta Rzepin oraz terenach wiejskich Gminy Rzepin podlegające 
obowiązkowej deratyzacji: 

1) tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi, przemysłowymi, gospodarczo- inwentarskimi na obszarach 
wiejskich : Kowalów, Gajec, Drzeńsko, Sułów , Radów, Starków, Serbów, Starościn, Lubiechnia Wielka, 
Lubiechnia Mała, 

2) budynki mieszkalne na terenie osiedli oraz w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej wraz z pomieszczeniami 
przynależnymi tj. piwnice, pomieszczenia gospodarcze, budynki inwentarskie, 

3) tereny obiektów produkcyjnych i usługowych, w tym sklepy, lokale gastronomiczne, warsztaty, 

4) budynki szkół i internatów oraz przedszkola, 

5) obiekty służby zdrowia, 

6) obiekty urzędów i instytucji. 

2. Ustala się terminy przeprowadzenia deratyzacji: 

1) od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia, 

2) od dnia 1 października do dnia 31 października, 

3) każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni. 
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Uzasadnienie

W związku z zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.
U. 2019 poz. 2010 ze zm.) konieczna jest zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
celem dostosowania jej do ustawy, który podlega ogłoszeniu w dzienniku Województwa Lubuskiego.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymanie czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.
U. 2019 poz. 2010 ze zm.) projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Rzepin został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Słubicach.

Sporządził:

Artur Pacześny
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