
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ropczyce  

Wersja od: 1 stycznia 2021r.  – ujednolicona przez system LEX – wyd. Wolters Kluwer  
 
 

UCHWAŁA Nr LIX / 568 / 18 RADY MIEJSKIEJ W ROPCZYCACH 

z dnia 15 października 2018 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ropczyce 

(Podka. z 2018 r. poz. 4531; zm.: Podka. z 2020 r. poz. 3884.) 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. 

poz. 994 z późn. zm.) oraz 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 2018 r. poz. 1454), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ropczycach - 

Rada Miejska w Ropczycach uchwala co następuje: 

 

Rozdział  1.  Postanowienia ogólne 

§  1.  Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ropczyce, określający szczegółowe zasady 

utrzymania czystości i porządku zwany dalej "regulaminem". 

§  2.  Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na terenie Gminy 

Ropczyce. 

§  3.  1.  Do treści regulaminu stosuje się odnośne pojęcia i definicje zawarte w: 

1) ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach, 

2) ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 

3) ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, 

4) ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, 

5) ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, 

6) ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, 

7) ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, 

8) ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 

cywilnego, 

9) ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz 

o opłacie produktowej. 

2.  Ilekroć w regulaminie jest mowa bez bliższego oznaczenia o: 

1) przedsiębiorcy, bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości oraz prowadzący działalność w zakresie wymienionym w art. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach, na którą wymagane jest uzyskanie zezwolenia, 

2) PSZOK - należy przez to rozumieć Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 

3) harmonogramie - należy przez to rozumieć dostarczany przez przedsiębiorcę właścicielom nieruchomości zamieszkałych, 

wykaz zawierający w szczególności terminy odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Ropczyce. 

 

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

§  4.  Selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmuje następujące rodzaje (frakcje) odpadów: 

1) papier, 

2) szkło, w tym bezbarwne i kolorowe, 

3) tworzywo sztuczne, 

4) metal (np. puszki, drobny złom), 

5) opakowania wielomateriałowe (np. po napojach), 



6) przeterminowane leki i chemikalia jak farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp., 

7) zużyte baterie i akumulatory, 

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

9) wielkogabarytowe (np. meble), 

10) budowlane i rozbiórkowe oraz zimny popiół stanowiące odpady komunalne, 

11) zużyte opony, 

12) ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, 

13) odzież i tekstylia, 

14) pozostałe niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 

§  5. 1.  Selektywna zbiórka odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez: 

1) czasowe gromadzenie odpadów komunalnych w pojemnikach, które podlegają odbieraniu i zbieraniu przez 

przedsiębiorcę, 

2) samodzielne dostarczanie wyselekcjonowanych frakcji do PSZOK wskazanego przez gminę w godzinach jego otwarcia, 

3) zbierania z nieruchomości zamieszkałych przez przedsiębiorcę, tj.: zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, w ramach akcji pn. "wystawka". 

4) kompostowanie na terenie nieruchomości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych 

w przydomowych kompostownikach. 

2.  Odpady komunalne z nieruchomości i gromadzone w odpowiednich pojemnikach, mogą być przekazywane wyłącznie 

przedsiębiorcy uprawnionemu do ich odbioru, na podstawie wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez 

Burmistrza Ropczyc, a nieczystości ciekłe, przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie Burmistrza Ropczyc na odbieranie 

nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości. 

3.  Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności 

wykorzystywane we własnym zakresie przez mieszkańca deklarującego posiadanie przydomowego kompostownika. 

4.  Odpady o których mowa w § 5 powinny być zbierane i odbierane z częstotliwością i na zasadach określonych w rozdziale 

4 niniejszego regulaminu. 

§  6.  Właściciel nieruchomości ma obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości 

służących do użytku publicznego i złożenia ich w miejscu umożliwiającym ich zabranie, nie powodującym zakłóceń w ruchu 

pieszych lub pojazdów. 

§  7. 1.  Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na własnej nieruchomości, pod warunkiem: 

1) niezanieczyszczania środowiska, 

2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości przy użyciu środków ulegających 

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

sanitarnej lub do bezodpływowego zbiornika ścieków. Nieczystości takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do 

cieków czy zbiorników wodnych lub do ziemi. 

2.  Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może odbywać się wyłącznie w zakresie obejmującym 

drobne naprawy własnych pojazdów mechanicznych oraz pod warunkiem: 

1) niepowodowania nadmiernych uciążliwości dla użytkownika sąsiedniej nieruchomości, 

2) zbierania i odpowiedniego usuwania powstałych odpadów, 

3) zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych i innych szkodliwych czynników do środowiska. 

 

Rozdział  3. Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymanie w 

odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§  8. 1.  Do zbierania odpadów komunalnych można stosować następujące rodzaje pojemników: 

1) kubły o pojemności od 60 do 1100 litrów, 

2) kontenery na odpady typu KP o pojemności od 1,1 do 3,8 m3, 

3) worki na odpady o pojemności od 60 do 120 litrów, odpowiednio wytrzymałe na rozerwanie się napełnionego worka, 

4) kosze uliczne na odpady o pojemność minimalnej 10 litrów, 

5) kontenery na odpady budowlano-remontowe o pojemności minimalnej 3,5 m3, 

6) pojemniki specjalistyczne o różnej pojemności np. na przeterminowane leki, zużyte baterie, itp. 



7) kompostowniki na odpady ulegające biodegradacji. 

2.  Pojemniki powinny być oznaczone nadrukiem jakiego rodzaju odpady należy w nich zbierać oraz winny posiadać następującą 

kolorystykę: 

1) żółty oznaczony napisem "Metale i tworzywa sztuczne" - przeznaczony na odpady metali, odpady z tworzyw sztucznych 

oraz odpady wielomateriałowe, 

2) zielony oznaczony napisem "Szkło" - przeznaczony na odpady ze szkła, 

3) niebieski oznaczony napisem "Papier" - przeznaczony na odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe 

z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, 

4) brązowy oznaczony napisem "Bio" - przeznaczony na odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady, 

5) szary oznaczony napisem "Popiół" - przeznaczony na zimny popiół z palenisk kotłów domowych, 

6) czarny - oznaczony napisem "Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne" - przeznaczony na niesegregowane 

(zmieszane) odpady komunalne. 

3.  Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w odpowiednią ilość pojemników, do zbierania 

odpadów komunalnych, uwzględniając ilość wytwarzanych odpadów komunalnych oraz ilość osób z nich korzystających. 

4.  Odpady powinny być zbierane do odpowiednich pojemników zapewniających zabezpieczenie odpadów przed pogorszeniem 

jakości zbieranej frakcji odpadów dla przyszłych procesów ich przetwarzania. 

5.  W przypadku zebrania odpadów różnych frakcji w jednym pojemniku, z zastrzeżeniem ust. 2, zebrane odpady będą traktowane 

jako odpady zmieszane. 

6.  Ilość i objętość pojemników do gromadzenia odpadów dla nieruchomości zamieszkałej musi być dostosowana do: 

1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, przy czym miejsce zamieszkania określa się zgodnie z art. 25 

Kodeksu cywilnego, 

2) średniej ilości odpadów wytwarzanych przez jednego mieszkańca w ciągu jednego miesiąca, którą na terenie Gminy 

Ropczyce przyjmuje się 60 litrów. 

7.  Do nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe przepisy ust. 6 stosuje się odpowiednio. 

8.  Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady 

komunalne, dostosowując pojemność pojemników do swoich indywidualnych potrzeb uwzględniając następujące normy: 

1) dla budynku użyteczności publicznej i placówki oświatowej - 2 litry na każdego pracownika lub ucznia, jednak co najmniej 

1 pojemnik o pojemności 240 litrów, 

2) dla lokalu handlowego związanego ze sprzedażą produktów spożywczych - 10 litrów na każde 10m2 powierzchni 

użytkowej lokalu, jednak co najmniej 1 pojemnik o pojemności 240 litrów, 

3) dla lokalu handlowego innego niż spożywczy - 10 litrów na każde 10m2 powierzchni użytkowej lokalu, jednak co najmniej 

1 pojemnik o pojemności 120 litrów, 

4) dla lokalu gastronomicznego - 10 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej 1 pojemnik o pojemności 120 

litrów, 

5) dla punktu szybkiej konsumpcji - nie mniej niż 120 litrów na punkt, 

6) dla zakładu rzemieślniczego, usługowego i produkcyjnego - pojemnik 120 litrowy na każdych 10 pracowników, 

7) dla domu opieki, szpitala, hotelu - 30 litrów na łóżko, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 240 litrów, 

8) dla cmentarza - minimum jeden pojemnik o pojemności 1100 litrów, 

9) do zbierania odpadów takich jak zużyte baterie i akumulatory oraz przeterminowane leki dopuszcza się stosowania 

pojemników o minimalnej pojemności 5 litrów. 

§  9.  Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy ustawić na nieruchomości w miejscach odpowiadających przepisom 

prawa budowlanego w sposób nie powodujący uciążliwości i utrudnień w przestrzeni wspólnego użytku. 

§  10.  Właściciele nieruchomości zobowiązani są udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania zmieszanych odpadów 

komunalnych oraz selektywnie zebranych odpadów na czas odbierania tych odpadów, w miejscu umożliwiającym ich odbiór przez 

przedsiębiorcę. 

§  11.  Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i 

technicznym. 

 



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

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§  12. 1.  Właściciele nieruchomości zobowiązani są do odpowiedniego pozbywania się odpadów komunalnych w sposób 

systematyczny, z częstotliwością zapobiegającą przepełnianiu się pojemników oraz zanieczyszczaniu i zaśmiecaniu terenu 

przyległego. 

2.  Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych: 

1) 1  z obszarów zabudowanych: 

Pkt Rodzaje odpadów 
Z obszarów zabudowy wielorodzinnej 
(MW) w granicach miasta - nie rzadziej 

niż: 

Z obszarów zabudowy zagrodowej i 
jednorodzinnej (MN,MR) - nie rzadziej 

niż: 

1 2 3 4 

1) 
niesegregowane (zmieszane) 
odpady komunalne 

2 (dwa) razy w tygodniu, a także 
sukcesywnie w miarę zapełnienia 
pojemników, maksymalnie 3 (trzy) razy w 
tygodniu 

1 (jeden) raz na 2 (dwa) tygodnie 

2) 
zebrane selektywnie - w tym: 
papier, metal i tworzywa 
sztuczne, szkło, 

1 (jeden) raz w miesiącu a także 
sukcesywnie w miarę zapełnienia 
pojemników 

1 (jeden) raz w miesiącu 

3) 
odpady ulegające biodegradacji 
(bio) 

1 (jeden) raz na 2 (dwa) tygodnie, a w 
okresie od kwietnia do października 1 
(jeden) raz w tygodniu 

1 (jeden) raz w miesiącu, a w okresie od 
kwietnia do października 1 (jeden) raz 
na 2 (dwa) tygodnie 

4) zimny popiół - 
1 (jeden) raz w roku - w II połowie 
kwietnia 

2) z terenów użytku publicznego: 

Pkt 
Rodzaj 

pojemników 

Z terenów do użytku publicznego oraz z terenów parków i przystanków 
komunikacji 

Na terenach 
przeznaczonych 

do użytku 
publicznego 

w centrum miasta Ropczyce na wyznaczonych 
ulicach: Rynek, Grunwaldzka, Mickiewicza, 
Słowackiego, Sienkiewicza, K.K. Wielkiego, 

Krakowska, Kościuszki, N.M.P, Wyszyńskiego, Św. 
Barbary, Piłsudskiego, Zielona 

w mieście 
Ropczyce poza 

obszarem 
wymienionym 
w kolumnie 3-4 

na 
obszarach 
wiejskich 

w sezonie trwającym od 
początku kwietnia do 
końca października 

poza sezonem 
wymienionym w kolumnie 

3 

1 2 3 4 5 6 7 

a) kosze uliczne 
sukcesywnie w miarę ich 
zapełnienia - nie rzadziej 
niż 3 razy w tygodniu 

2 razy w tygodniu 
2 razy w 
tygodniu 

1 raz na 2 
tygodnie 

 

b) 

pojemniki 
przeznaczone 
do selektywnej 
zbiórki 
surowców 
wtórnych 

    

następuje 
sukcesywnie w 
miarę ich 
zapełnienia - nie 
rzadziej niż 1 raz 
na 2 miesiące 

§  13. 1.  Właściciel nieruchomości winien pozbywać się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zgodnie 

z harmonogramem lub umową, systematycznie, w sposób gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie 

nieruchomości w następujący sposób: 

1) odpady: papier, szkło, tworzywo sztuczne, metal (np. puszki, drobny złom), opakowania wielomateriałowe (np. po 

napojach), bio, popiół, niesegregowane (zmieszane), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne opady 

wielkogabarytowe, zużyte opony, niesegregowane (zmieszane) - odbierane będą przez przedsiębiorcę, w terminie podanym 

w harmonogramie dla nieruchomości zamieszkałych, czy w umowie dla nieruchomości niezamieszkałych, 

2) odpady budowlane i rozbiórkowe, popiół stanowiące odpady komunalne - należy dostarczyć do PSZOK, 

3) przeterminowane leki należy wrzucać do pojemników ustawionych w aptekach lub innych miejscach wskazanych przez 

prowadzącego PSZOK, 

4) chemikalia (np. farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp), które stanowią odpady komunalne powstałe w związku 

z bytowaniem człowieka, należy przekazać do PSZOK, 



5) odpady zielone można poddać kompostowaniu na terenie nieruchomości na której powstały lub dostarczyć do PSZOK, 

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy usuwać z nieruchomości poprzez przekazanie alternatywnie: 

a) podmiotowi zbierającemu zużyty sprzęt np. w ramach przyjmowania zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach; 

b) prowadzącemu zakład przetwarzania; 

c) dystrybutorowi sprzętu; 

d) w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność 

w zakresie zbierania odpadów); 

e) do PSZOK; 

f) innemu podmiotowi prowadzącemu działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania 

odpadami, który zbiera odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych; 

- stosownie do przepisów wyżej cytowanej ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym 

i elektronicznym; 

7) zużyte baterie i ogniwa galwaniczne należy dostarczyć do PSZOK lub wrzucać do oznaczonych pojemników ustawionych 

w sklepach, urzędach, placówkach oświatowych w ramach programu edukacyjnego dla uczniów na terenie gminy, 

8) zużyte akumulatory przenośne z pojazdów, należy umieszczać w specjalnych pojemnikach w placówkach oświatowych 

lub przekazać placówkom handlowym prowadzącym sprzedaż detaliczną baterii, albo do punktów zbiórki. 

9) popiół pochodzący z instalacji domowego ogrzewania może być wykorzystywany gospodarczo, wyłącznie na terenie 

własnej posesji, do utwardzania terenu, w sposób eliminujący negatywne oddziaływanie na sąsiednie nieruchomości. 

2.  Niezależnie od ustaleń zawartych w ust. 1, mieszkańcy mogą wyselekcjonowane odpady przekazać do PSZOK. 

§  14.  Właściciele nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy ścieków obowiązany jest do okresowego opróżniania 

tego zbiornika, nie dopuszczając do przepełniania się tego urządzenia. W przypadku osadów ściekowych z przydomowej 

oczyszczalni ścieków, wymagane jest ich usuwanie z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji tej oczyszczalni. 

 

Rozdział  5. Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§  15.  Plan gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego zakłada kierowanie odpadów z terenu Gminy Ropczyce do 

instalacji dla Regionu Zachodniego. 

§  16.  Wytwórcy odpadów komunalnych powinni w miarę możliwości: 

1) kupować produkty w opakowaniach zwrotnych, 

2) korzystać z opakowań, pudełek, pojemników, słoików, które nadają się do wielokrotnego wykorzystania, 

3) używać toreb wielokrotnego użytku do zakupów codziennych, 

4) zgniatać plastikowe butelki, opakowania wielomateriałowe oraz tekturowe przed wrzuceniem do pojemnika na odpady, 

5) przekazywać stare, nieuszkodzone meble do dalszego użytku organizacjom charytatywnym lub innym zainteresowanym, 

6) kompostować odpady ogrodowe oraz kuchenne na terenie przydomowych ogrodów. 

§  17.  Zgodnie w wojewódzkim planem, prowadząc edukację ekologiczną, należy dążyć do następujących celów: 

1) zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów, w tym odpadów komunalnych, 

2) zwiększanie udziału odzysku, w szczególności recyklingu szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, a także 

odzysk energii z odpadów. 

3) zmniejszenie masy odpadów składowanych na składowiskach. 

4) wyeliminowanie procederu nielegalnego składowania odpadów. 

 

Rozdział  6. Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

§  18. 1.  Osoba utrzymująca zwierzę domowe jest zobowiązana w przestrzeni przeznaczonej do wspólnego użytku zapewnić 

stały i skuteczny dozór nad tym zwierzęciem i ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie się tych zwierząt. 

2.  Właściciel psa zobowiązany jest zabezpieczyć nieruchomość, po której pies porusza się swobodnie w taki sposób, aby 

zapobiec możliwości wydostania się psa poza jej granice. 

3.  Osoba, z którą przebywa zwierzę domowe w przestrzeni przeznaczonej do wspólnego użytku, zobowiązana jest do 

niezwłocznego usunięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez to zwierzę z możliwością pozbywania się tych odpadów 

w woreczkach ulegających szybkiemu rozkładowi do pojemników na zmieszane odpady komunalne (np. kosze uliczne). 



4.  Utrzymujący zwierzę domowe przy jego przewozie czy przenoszeniu jest zobowiązany stosować środki ochrony niezbędne 

dla bezpieczeństwa innych osób i zwierząt oraz dla utrzymania czystości w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku. 

5.  Postanowienia ust. 1-4 dotyczą także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w charakterze zwierząt domowych. 

 

Rozdział  7. Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich 

§  19.  W Gminie Ropczyce, na terenach wyłączonych z produkcji rolnej dopuszcza się hodowlę zwierząt gospodarskich 

w zabudowie jednorodzinnej i gospodarstwach zagrodowych wyposażonych w budynki inwentarskie lub części budynków 

przystosowane do hodowli i chowu zwierząt gospodarskich, spełniające wymogi określone w przepisach odrębnych. 

§  20. 1.  Osoby prowadzące hodowlę zwierząt gospodarskich powinny dołożyć starań aby zwierzęta były jak najmniej uciążliwe 

dla otoczenia. 

2.  Osoby prowadzące hodowlę zwierząt przeciwdziałają zanieczyszczeniom wód powierzchniowych i podziemnych 

nieczystościami powstałymi podczas chowu i hodowli zwierząt. 

3.  Zwierzęta gospodarskie powinny mieć zapewnione odpowiednie pomieszczenia do ich hodowli oraz powinny być 

zabezpieczone przed samowolnym opuszczaniem nieruchomości. 

 

Rozdział  8. Wymagania dotyczące obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania 

§  21. 1.  Deratyzację przeprowadza się na obszarze całej gminy lub w poszczególnych miejscowościach w przypadku pojawienia 

się większej populacji gryzoni lub pogorszenia się stanu sanitarno- epidemiologicznego na tym obszarze. 

2.  Sposób i termin przeprowadzenia deratyzacji zostanie każdorazowo podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 

przyjęty. 

 

Rozdział  9. Postanowienia końcowe 

§  22.  Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, sprawuje Burmistrz Ropczyc. 

§  23.  Traci moc uchwała nr XX/194/16 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Ropczyce (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2016 r. poz. 911). 

§  24.  Uchyla się uchwałę własną nr LVI/549/18 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Ropczyce - niepublikowaną. 

§  25.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą 

obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. 

1 § 12 ust. 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 uchwały nr XXVI/248/20 z dnia 28 września 2020 r. (Podka.20.3884) zmieniającej nin. 

uchwałę z dniem 1 stycznia 2021 r. 


