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UCHWAŁA NR XI.50.2015
RADY GMINY RZECZNIÓW
z dnia 17 grudnia 2015 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz sposobu
świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Rzeczniowie.
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 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), oraz art.6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zmianami), po zasięgnięciu
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipsku, Rada Gminy Rzeczniów uchwala,
co następuje:
§ 1. Określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Rzeczniów w zamian za uiszczoną opłatę
przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz sposób świadczenia usług
przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Rzeczniowie.
§ 2. Gmina przejmuje obowiązki od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zakresie
wyposażenia nieruchomości w odpowiednio opisane pojemniki do gromadzenia zmieszanych i segregowanych
odpadów komunalnych o pojemnościach 120 l, 240 l, 1100 l, lub workach o różnych kolorach w zależności od
rodzaju odpadu zebranego w sposób selektywny.
§ 3. Ustala się, iż:
1) od właścicieli nieruchomości odbierana będzie każda właściwie zebrana ilość odpadów komunalnych,
2) zmieszane odpady komunalne będą odbierane z nieruchomości zamieszkałych raz na cztery tygodnie
według ustalonego przez przedsiębiorstwo harmonogramu uzgodnionego z urzędem gminy,
3) odpady komunalne zbierane z nieruchomości zamieszkałych w sposób selektywny: papier, szkło, metal,
plastik, odbierane będą raz na cztery tygodnie według ustalonego przez przedsiębiorstwo harmonogramu
uzgodnionego z urzędem gminy,
4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady wielkogabarytowe, które zostały wystawione
zgodnie z ustalonym przez przedsiębiorcę harmonogramem przed posesję, w sposób niezgrażający
uczestnikom ruchu drogowego odbierane będą dwa razy w roku,
5) w budynkach użyteczności publicznej stanowiących własność gminy będą umieszczone pojemniki do
zbiórki zużytych baterii,
6) przeterminowane leki będą odbierane z aptek wyposażonych w odpowiednie pojemniki.
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§ 4. 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, o której mowa w § 1, Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych (PSZOK) świadczy usługi na rzecz mieszkańców gminy Rzeczniów w zakresie
przyjmowania posegregowanych:
- przeterminowanych leków i chemikalii;
- opakowań po środkach ochrony roślin;
- zużytych baterii i akumulatorów;
- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
- odpadów wielkogabarytowych;
- papieru;
- metalu;
- tworzyw sztucznych;
- szkła;
- odpadów wielomateriałowych;
- odpadów budowlanych i rozbiórkowych
- odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających
biodegradacji;
- zużytych opony;
- popiołu.
2. Odpady zielone, zużyte opony przyjmowane są w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi do PSZOK w ilości nie większej niż 100 kg na gospodarstwo domowe w danym roku
kalendarzowym.
3. Transport odpadów do PSZOK zapewnia właściciel nieruchomości we własnym zakresie i na własny
koszt.
4. Ustanawia się Punkt Selektywnego Odbierania Odpadów Komunalnych w Rzeczniowie zlokalizowany
Rzeczniów 196, czynny przez 5 godzin raz w tygodniu.
5. Administrator punktu selektywnego odbioru odpadów opisanych w pkt.1 może odmówić przyjęcia
odpadów, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazują na to, że nie powstały one na nieruchomości, na której zamieszkują
mieszkańcy.
§ 5. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
właściciel nieruchomości może zgłosić do Urzędu Gminy w Rzeczniowie, Rzeczniów 1 osobiście, pisemnie,
telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia
będącego przedmiotem reklamacji. Aktualne dane teleadresowe dostępne na stronie urzędu www.rzeczniow.pl
§ 6. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przekazywane będą
uprawnionym podmiotom w celu ich zagospodarowania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
prawa.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XXXV.133.2013 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Gminy Rzeczniów:
Barbara Gębusia

