
 

 

UCHWAŁA NR 38/X/2015 

RADY MIEJSKIEJ W RADYMNIE 

z dnia 30 czerwca 2015 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radymna 

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [Dz. 

U. 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.] oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [Dz. U. 2013, poz. 594 z późn. zm.] po zasięgnięciu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu, Rada Miejska w Radymnie uchwala, co 

następuje: 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radymna zwany dalej „Regulaminem” 

ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radymna. 

§ 2. Treść „Regulaminu” pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w ustawie 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku [Dz. U. 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.], ustawie 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach [Dz. U. 2013 r. poz. 21 z późn. zm.], ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. 

o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym [Dz. U. 2013, poz. 1155 z późn. zm.], ustawie z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt [Dz. U. 2013, poz. 856 z późn. zm.] oraz ustawie z dnia 29 czerwca 

2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich [Dz. U. z 2007 r. Nr 133, poz. 921 z późn. 

zm.]. 

§ 3. Ilekroć w „Regulaminie” jest mowa o wojewódzkim planie gospodarki odpadami należy przez to 

rozumieć Uchwałę Nr XXIV/409/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. 

w sprawie przyjęcia projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego i uchwalenia 

Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego. 

Rozdział 2. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 4. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości 

poprzez: 

1) wyposażenie swoich nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz 

utrzymywania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, 

2) prowadzenie selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metalu, 

tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych, odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, 

3) dopuszcza się aby odpady ulegające biodegradacji, zbierać i gromadzić w przydomowych 

kompostownikach, 
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4) prowadzenie selektywnego zbierania powstających w gospodarstwach domowych: przeterminowanych 

leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów zielonych oraz odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne obowiązkowe jest we wszystkich 

rodzajach zabudowy, 

5) opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed złożeniem do 

worka, 

6) wymienione w pkt 2 odpady należy przekazywać przedsiębiorcy zgodnie z harmonogramem bądź 

dostarczyć je do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwanego dalej „PSZOK”, 

7) odpady wymienione w pkt 4 należy dostarczyć do „PSZOK”, 

8) odpady niebezpieczne z grupy wymienionych w pkt 4 należy gromadzić w taki sposób, aby uniemożliwić 

lub ograniczyć do nich dostęp osobom trzecim, 

9) usuwanie nieczystości ciekłych z nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi 

przepełnienie zbiornika bezodpływowego. 

§ 5. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 

z chodników położonych wzdłuż tych nieruchomości (przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część 

drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości). 

2. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń przez właściciela nieruchomości polega na 

zgromadzeniu ich w miejscu niepowodującym zakłóceń w ruchu pieszym i ruchu pojazdów. 

§ 6. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może się odbywać jedynie na wydzielonych, 

utwardzonych częściach nieruchomości pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji 

lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach, 

w szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych lub do ziemi. 

2. Doraźne naprawy i regulacje samochodów poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać pod 

warunkiem, że nie będą powodowały zanieczyszczenia środowiska, a sposób postepowania z odpadami 

powstającymi w wyniku napraw będzie zgodny z przepisami szczególnymi. 

3. Zabrania się mycia pojazdów w bezpośredniej bliskości rzek, zalewów, potoków, stawów i studni 

publicznych. 

4. Dopuszcza się mycie osobowych pojazdów samochodowych oraz wykonywanie drobnych napraw dla 

potrzeb własnych osób fizycznych na terenach własnych nieruchomości, pod warunkiem, że czynności te 

nie stwarzać będą uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości. 

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 utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

§ 7. 1. Przewiduje się następujące urządzenia do zbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta 

Radymna: 

1) kosze uliczne o pojemności od 20 l do 50 l, 

2) pojemniki na odpady o pojemności: 40 l, 60 l, 80l, 110/120 l i 240 l, 

3) worki o pojemności od 60 l do 120 l, 

4) kontenery o pojemności 1,1 m
3 
i 7 m

3
. 

2. Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach, workach lub kontenerach o minimalnej 

pojemności wynikającej z poniższych norm przy uwzględnieniu tygodniowego cyklu odbioru odpadów 

komunalnych: 

1) dla budynków mieszkalnych - 25 l na mieszkańca, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 

110/120 l na każdą nieruchomość, 

2) dla szkół wszelkiego typu - 3 l na każdego ucznia i pracownika, 
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3) dla żłobków i przedszkoli - 3 l na każde dziecko i pracownika, 

4) dla lokali handlowych - 50 l na każde 10m
2 

powierzchni lokalu, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 

pojemności 110/120 l na lokal, 

5) dla punktów handlowych prowadzonych poza lokalem - 50 l na każdego zatrudnionego, jednak nie mniej 

niż jeden pojemnik o pojemności 110/120 l na każdy punkt, 

6) dla lokali gastronomicznych - 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, 

7) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110/120 l, 

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

biurowych i socjalnych - pojemnik o pojemności 110/120 l na każdych 10 pracowników, 

9) dla hoteli, pensjonatów, domów opieki - 10 l na jedno łóżko, 

10) dla przychodni i gabinetów lekarskich - 15 litrów na każdą osobę wykonującą pracę, 

11) dla obiektów sportowych - 0,5 l na jedną osobę korzystającą z obiektu, w oparciu o miesięczny wskaźnik 

nagromadzenia odpadów. 

3. W przypadku lokali handlowych i gastronomicznych wymagane jest również ustawienie poza lokalem, 

w jego bezpośrednim sąsiedztwie, co najmniej jednego pojemnika na odpady. 

§ 8. 1. Do selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości należy stosować pojemniki 

oraz worki w następujących ujednoliconych kolorach: 

1) NIEBIESKI z przeznaczeniem na papier i tekturę, 

2) ŻÓŁTY z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe i metale, 

3) ZIELONY z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane. 

2. Pojemniki i worki powinny posiadać oznaczenia określające rodzaj gromadzonych odpadów. 

3. Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać je do 

specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach na terenie Miasta Radymna lub do „PSZOK”. 

4. Zużyte baterie i akumulatory należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do 

specjalistycznych pojemników znajdujących się w szkołach, przedszkolach, Urzędzie Miasta Radymna lub do 

„PSZOK”. 

5. Odpady budowlane należy gromadzić w specjalistycznych pojemnikach lub kontenerach 

uniemożliwiających pylenie. 

§ 9. Ustala się następujące standardy utrzymania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym: 

1) właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie czystości zarówno zewnętrznej 

jak i wewnątrz, 

2) pojemnik po jego opróżnieniu nie powinien wydzielać nieprzyjemnych zapachów, 

3) pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych muszą być eksploatowane zgodnie z ich 

przeznaczeniem, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, 

4) pojemnik wyposażony w klapy winien być zamknięty w celu zabezpieczenia przed dostępem wód 

opadowych oraz zwierząt. 

§ 10. Ustala się następujące zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów: 

1) pojemniki powinny być ustawione w granicach nieruchomości na równej nawierzchni, w miarę istniejących 

możliwości utwardzonej; zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota, 

2) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy przetrzymywać w miejscu dostępnym dla 

pracowników przedsiębiorcy bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej 

możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę 

przed wejściem na teren nieruchomości, 
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3) koszty przygotowania i utrzymania miejsca przeznaczonego pod pojemniki ponosi właściciel 

nieruchomości, 

4) miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w czystości poprzez ich zamiatanie i uprzątanie, 

5) przepisy pkt 1-4 stosuje się odpowiednio do koszy na odpady ustawianych na drogach publicznych 

i przystankach komunikacji zbiorowej, 

6) zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, 

żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych 

olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych 

aniżeli komunalne pochodzących z działalności gospodarczej, 

7) pojemniki na odpady winny być ustawiane w miejscach niepowodujących utrudnień w ruchu pieszym 

i kołowym. 

Rozdział 4. 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych  

z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 11. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. 

2. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz 

terenów przeznaczonych do użytku publicznego: 

1) z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne: 

a) zmieszane odpady komunalne i odpady ulegające biodegradacji- raz w tygodniu, z zastrzeżeniem 

nieruchomości zamieszkałych wielolokalowych gdzie odbierane będą 2 razy w tygodniu, 

b) zebrane selektywnie: - papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe - raz 

w miesiącu, 

c) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – raz w roku w systemie „u źródła”, 

2) opróżnianie koszy ulicznych oraz koszy z parków, przystanków i peronów sukcesywnie w miarę ich 

zapełnienia, nie rzadziej niż raz w tygodniu, 

3. Odbieranie odpadów odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem ustalonym z przedsiębiorcą, 

z którym Miasto Radymno zawrze umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 

4. Odbiór odpadów następował będzie w dni robocze. W przypadku, gdy dzień odbioru odpadów przypadał 

będzie na dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru odpadów będzie pierwszy dzień roboczy 

następujący po nim. 

5. Właściciele nieruchomości z terenu Miasta Radymna mogą nieodpłatnie we własnym zakresie dostarczać 

do „PSZOK” następujące selektywnie zebrane frakcje odpadów komunalnych: 

1) papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe, 

2) odzież i tekstylia, 

3) przeterminowane leki i chemikalia, 

4) zużyte baterie i akumulatory, 

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

6) meble i odpady wielkogabarytowe, 

7) zużyte opony, 

8) odpady zielone, 

9) odpady problematyczne (np. świetlówki, puszki po farbach, lakierach, aerozolach), 

10) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych 

przez właścicieli nieruchomości we własnym zakresie, na wykonywanie których nie jest wymagane 
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uzyskanie pozwolenia na budowę lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie robót 

budowlanych, 

6. Obsługa „PSZOK” może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazują na to, że 

nie powstały one na nieruchomości, na której mieszkają mieszkańcy. 

§ 12. Miasto zapewnia następujące możliwości pozbywania się odpadów komunalnych: 

1) odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przez wybranego w przetargu przedsiębiorcę 

odbierającego odpady komunalne, 

2) dostarczanie odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości do „PSZOK”. 

§ 13. Ustala się następujące zasady pozbywania się nieczystości ciekłych z przydomowych oczyszczalni 

ścieków bytowych i zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych: 

1) opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie umowy zawartej przez właściciela 

nieruchomości z przedsiębiorcą posiadającym odpowiednie zezwolenie, 

2) częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych wynika z pojemności zbiornika i ilości zużytej 

wody, 

3) nieczystości ciekłe powinny być usuwane z nieruchomości z częstotliwością uzgodnioną z zarządcą stacji 

zlewnej oraz zapobiegającą przepełnieniu zbiornika bezodpływowego i wypływowi tych nieczystości do 

ziemi i wód gruntowych, jednak nie rzadziej niż raz na pól roku, 

4) osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni ścieków powinny być usuwane z częstotliwością 

wynikającą z instrukcji eksploatacji, jednak nie rzadziej niż raz na rok. 

§ 14. Organizatorzy imprez na terenach otwartych o charakterze publicznym zobowiązani są do 

wyposażenia miejsca imprezy w odpowiednią liczbę pojemników do gromadzenia odpadów, a po jej 

zakończeniu do uporządkowania terenu i zabezpieczenia odbioru powstałych odpadów. 

Rozdział 5. 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarowania odpadami 

§ 15. W gospodarowaniu odpadami komunalnymi przyjęto następujące cele: 

1) cele główne: 

a) zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz 

papieru i tektury, a także odzysk energii z odpadów, 

b) objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców Miasta 

Radymna, 

c) objęcie wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów, 

d) wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów, 

2) cele szczegółowe: 

a) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez 

składowanie, w stosunku do ilości masy tych odpadów wytwarzanych w roku 1995, w ilości nie większej 

niż 35% do dnia 16 lipca 2020 r, 

b) przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych, przynajmniej takich 

jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw domowych i w miarę możliwości odpadów 

innego pochodzenia podobnych do odpadów z gospodarstw domowych na poziomie minimum 50% ich 

masy do końca 2020 roku, 

c) wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie ich 

procesom odzysku na poziomie: 

- rok 2017: 80%, 

- rok 2020: 95%, 
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d) wydzielenie odpadów budowlano - remontowych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie ich 

procesom odzysku i unieszkodliwiania na poziomie:: 

- rok 2017: 55%, 

- rok 2020: 70%, 

e) wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie ich procesom 

unieszkodliwiania na poziomie: 

- rok 2017: 60%, 

- rok 2020: 95%, 

f) zmniejszenie masy składowanych odpadów do max. 60% wytworzonych odpadów do końca roku 2014. 

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 

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

ostrożności, zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi i zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te 

nie były uciążliwe dla otoczenia. 

2. Utrzymujący zwierzęta domowe są zobowiązani do sprawowania nad nimi właściwej opieki,  

a w szczególności nie pozostawiania bez dozoru, jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się 

w pomieszczeniu zamkniętym bądź na terenie ogrodzonym. 

§ 17. 1. Na tereny przeznaczone do użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy  

i w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod 

warunkiem, że pies ma kaganiec a właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad 

jego zachowaniem, nie dotyczy to psów ras uznanych za agresywne. 

2. Zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć 

miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa 

i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem. 

3. Zakazuje się wprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użytku publicznego, placówek 

handlowych lub gastronomicznych, jeżeli zakaz taki wynika z wyraźnego oznakowania dokonanego przez 

właściciela nieruchomości (placówki czy obiektu) – nie dotyczy to psów, które pełnią rolę przewodnika dla 

osoby niewidomej. 

§ 18. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia spowodowanych przez 

nie zanieczyszczeń na klatkach schodowych lub w innych pomieszczeniach budynków służących do użytku 

publicznego, a także na terenach przeznaczonych do użytku publicznego takich jak: ulice, chodniki, parki, 

skwery, zieleńce itp. 

Rozdział 7. 

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach 

§ 19. Na terenie Miasta Radymna dopuszcza się hodowlę zwierząt gospodarskich w gospodarstwach typu 

zagrodowego wyposażonych w budynki inwentarskie spełniające wymogi stawiane tym obiektom. 

§ 20. 1. Na innych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, zwierzęta gospodarskie mogą być 

utrzymywane pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszym „Regulaminie”. 

2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich obowiązany jest zapewnić: 

1) przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno – epidemiologicznych, 

2) gromadzenie i usuwanie powstających, w związku z hodowlą, odpadów i nieczystości w sposób zgodny 

z prawem, tak aby nie powodowały zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych 

i podziemnych, 

3) zabezpieczenia zwierząt przed samowolnym opuszczeniem nieruchomości. 

3. Hodowla powinna być urządzona w sposób nieuciążliwy dla sąsiednich nieruchomości, zapewniający 

utrzymanie ładu i porządku oraz przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawnych. 
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4. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania we własnym zakresie odchodów 

zwierzęcych oraz karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach, w miejscach publicznych oraz 

w innych miejscach przeznaczonych do użytku wspólnego. 

5. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarczych na następujących terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej: 

1) zabudowanych budynkami mieszkaniowymi wielorodzinnymi, 

2) zabudowanych obiektami użyteczności publicznej, 

3) zabudowanych obiektami handlowymi, usługowymi oraz przemysłowymi. 

Rozdział 8. 

Obszary i zasady przeprowadzania obowiązkowej deratyzacji 

§ 21. 1. Obowiązkową deratyzację przeprowadza się jeden raz na rok w nieruchomościach zabudowanych 

budynkami wielomieszkaniowymi w piwnicach, na strychach, w altanach śmietnikowych, obiektach 

użyteczności publicznej obsługi ludności oraz w obrębie, których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie. 

2. Deratyzację na terenach nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi i budynkami, 

w których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie przeprowadza się w miarę potrzeby. 

3. Właściciele nieruchomości są obowiązani do przeprowadzania raz na pół roku, w okresie jesiennym 

i wiosennym deratyzacji miejsc przeznaczonych do zbiorowego gromadzenia odpadów stałych typu altany 

śmietnikowe, zsypy. 

§ 22. 1. W razie konieczności powstałej z przyczyn sanitarno–zdrowotnych, Burmistrz Miasta Radymna 

może zarządzić przeprowadzenie deratyzacji w miejscach i terminach innych niż określone w § 21. 

2. Terminy przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji Burmistrz Miasta Radymna w uzgodnieniu 

z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym podaje do publicznej wiadomości poprzez 

obwieszczenia. 

Rozdział 9. 

Postanowienia końcowe 

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radymna. 

§ 24. 1. Traci moc uchwała Nr 152/XXVII/2013 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 27 lutego 2013 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radymno. 

2. Traci moc uchwała Nr 194/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 29 października 2013 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radymno. 

§ 25. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Radymnie 

 

 

Witold Pawlik 
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