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UCHWAŁA Nr XXXV/133/2013
RADY GMINY RZECZNIÓW
z dnia 26 marca 2013 r.
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) i art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2. Ustala się iż:
1) od właściciela nieruchomości należy odbierać każdą zebraną przez niego ilość odpadów komunalnych,
2) odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości odbywać się będzie raz na
cztery tygodnie,
3) odbieranie odpadów komunalnych zbieranych z nieruchomości w sposób selektywny: makulatura, tworzywa sztuczne, szkło, metal, odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone, odbywać się będzie raz na
cztery tygodnie,
4) odbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie prowadzone w terminach wyznaczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne z częstotliwością dwa razy w roku
5) odbiór odpadów wielkogabarytowych będzie miał miejsce w terminach wyznaczonych przez przedsiębiorcę
odbierającego odpady komunalne z częstotliwością dwa razy w roku,
6) dopuszcza się by odpady komunalne gromadzone przez właścicieli nieruchomości w sposób selektywny
obejmujące: zielone i ogrodowe, papier i tektura, tworzywa sztuczne, metal, szkło, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, przeterminowane leki i inne
odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych odbierane były nieodpłatnie w specjalnie utworzonych punktach do selektywnej zbiórki,
7) pozbycie się gruzu budowlanego z posesji odbywać się będzie na zasadzie dostarczenia przez właściciela do
utworzonego w tym celu punktu zbiórki odpadów.
§ 3. Gmina organizuje odbiór wszystkich odpadów komunalnych powstałych na nieruchomości w pojemnikach o pojemności: 120 l, 240 l, 1100 l, 7000 l lub workach o różnych kolorach w zależności od rodzaju odpadu zebranego w sposób selektywny.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
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§ 5.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rzeczniów.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013r.
Przewodniczący Rady Gminy Rzeczniów:
Leszek Sylwester Feryniec

