UCHWAŁA NR XIX/144/2020
RADY GMINY RZĄŚNIA
z dnia 4 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Rząśnia’’
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) i art. 4 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r.
poz. 1439), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie, Rada
Gminy Rząśnia uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XVIII/136/2020 Rady Gminy Rząśnia z dnia 23 października 2020 r.
w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rząśnia” wprowadza się
następujące zmiany:
1) § 5 ust. 1 pkt 4 i 6 otrzymuje nowe brzmienie:
„4) kontener o minimalnej pojemności 5 m3;
6) kosze uliczne o minimalnej pojemności 30 l;”;;
2) § 9 ust.2 otrzymuje nowe brzmienie:
„2. Właściciele
nieruchomości
utrzymują
pojemniki
do
zbierania
odpadów
w należytym stanie sanitarnym i porządkowym poprzez zapewnienie odpowiedniej ilości pojemników,
aby nie dochodziło do ich przepełnienia oraz mycie i dezynfekcje pojemników w miarę potrzeb.”;;
3) § 9 ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie:
„5. Na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi dopuszcza się
możliwość kompostowania bioodpadów stanowiących odpady w kompostownikach przydomowych.
Kompostowanie może następować w gotowych kompostownikach ogrodowych lub w formie pryzmy,
gdzie materiał biodegradowalny układa się warstwowo . Lokalizacja przydomowego kompostownika
powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.”;;
4) § 11 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:
„2. Pozbywanie się odpadów komunalnych odbywa się w terminach ustalonych w harmonogramie
przez przedsiębiorcę odbierającego przy uwzględnieniu następującej częstotliwości:
1) dla nieruchomości zamieszkałych:
a) szkła – raz na kwartał,
b) tworzywa sztucznego, metalu i opakowań wielomateriałowych – raz w miesiącu,
c) papieru i tektury – raz na kwartał,
d) bioodpadów – z zabudowy jednorodzinnej nie rzadziej niż raz w miesiącu w okresie od listopada do
marca , a w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania odpadów nie może być
rzadsza niż raz na dwa tygodnie;”;;
5) § 12 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
„1. Pozbywanie się odpadów wielkogabarytowych, odpadów niebezpiecznych (np. baterii,
akumulatorów), zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ( w tym m.in.: sprzętu AGD,
telewizorów, oraz zużytych opon odbywa się nie rzadziej niż raz w roku w ramach organizowanych
zbiórek(objazdowych) w terminie ustalonym harmonogramem i podanym do publicznej wiadomości na
stronie internetowej Gminy Rząśnia www.rzasnia.pl”;;
6) § 14 uchyla się;
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7) § 17 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
„1. Osoba utrzymująca zwierzę domowe zobowiązana jest utrzymywać je w taki sposób, aby
nie stwarzać zagrożenia i uciążliwości dla ludzi. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego psy
należy prowadzić na smyczy, zaś psy należące do ras uznawanych za agresywne oraz psy, które
zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt, należy prowadzić na smyczy i w
kagańcu , chyba, że z uwagi na wiek, rasę, stan zdrowia , cechy anatomiczne zwierzęcia byłoby to
nieuzasadnione.”;;
8) § 17 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:
„2. Osoba, z którą przebywa zwierzę na terenach przeznaczonych do użytku publicznego,
w szczególności takich jak drogi, chodniki, podwórka, parki i inne tereny zielone, zobowiązana jest do
usunięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę. Odchody zwierząt należy umieszczać w koszach
ulicznych, w pojemnikach na zmieszane odpady komunalne, lub w specjalnie do tego celu
przeznaczonych pojemnikach. Obowiązki określone w ust. 1 - 2 nie dotyczą osób korzystających
z pomocy psów asystujących.”;;
9) § 19 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:
„2. Ustala się terminy przeprowadzenia deratyzacji od dnia 1 maja do 15 maja oraz od dnia
1 października do 15 października.”;.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rząśnia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Rząśnia
Jarosław Popławski
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