UCHWAŁA NR XVIII/135/2020
RADY GMINY RZĄŚNIA
z dnia 23 października 2020 r.
w sprawie szczegółowego 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 i art. 40 ust. 1 i art . 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6r ust. 3-3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 , poz. 1439), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie, Rada Gminy Rząśnia uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Rząśnia.
§ 2. 1. Na terenie gminy Rząśnia, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowania odpadami
komunalnymi odbierane lub przyjmowane są następujące rodzaje odpadów komunalnych bezpośrednio od
właścicieli nieruchomości:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
2) papier i tektura;
3) metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
4) szkło, w tym szkła kolorowe bezbarwne;
5) bioodpady – przekazywane tylko wtedy jeśli nie są kompostowane na nieruchomości;
2. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbierane będą
następujące frakcje odpadów komunalnych:
1) papier i tektura;
2) metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe – zbierane łącznie;
3) szkło;
4) odpady niebezpieczne;
5) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we
krwi, w szczególności igły i strzykawki;
6) przeterminowane leki i chemikalia;
7) zużyte baterie i akumulatory;
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
9) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
10) zużyte opony;
11) odpady budowlane i rozbiórkowe
12) popiół;
13) tekstylia i odzież;
14) bioodpady -przekazywane tylko wtedy jeśli nie są kompostowane na nieruchomości;
3. Odbiór odpadów będzie odbywała się w pojemnikach lub workach przeznaczonych do zbierania
odpadów, które zapewni Gmina.
§ 3. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych
gromadzonych w następujących pojemnikach :
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1) niebieskim z napisem "Papier" - papier i tekturę oraz odpady opakowaniowe z papieru i odpady
opakowaniowe z tektury, które odbierane będą z nieruchomości zamieszkałych nie rzadziej niż 1 raz na
kwartał zgodnie z opublikowanym przez gminę harmonogramem;
2) zielonym z napisem "Szkło" - szkło (bezbarwne i kolorowe) oraz odpady opakowaniowe ze szkła, które
odbierane będą z nieruchomości zamieszkałej nie rzadziej niż 1 raz na kwartał zgodnie z opublikowanym
przez gminę harmonogramem;
3) żółtym z napisem "Metale i tworzywa sztuczne" - metale oraz odpady opakowaniowe z metali, tworzywa
sztuczne oraz odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych, które
odbierane będą od właścicieli nieruchomości zamieszkałych nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu zgodnie
z opublikowanym przez gminę harmonogramem;
4) brązowym z napisem "Bio" - odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone, które odbierane będą od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na
dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w okresie od listopada do marca – nie rzadziej
niż raz na miesiąc zgodnie z opublikowanym przez gminę harmonogramem;
5) w pojemniku czarnym lub innym kolorze nie wymienione w pkt 1-4 pojemnik z napisem
,,odpady
zmieszane’’, które odbierane będą od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w okresie od kwietnia do
października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w okresie
od listopada do marca – nie rzadziej niż raz na miesiąc zgodnie z opublikowanym przez gminę
harmonogramem;
2. W dniu odbierania odpadów komunalnych, należy zapewnić łatwy dostęp do pojemników dla
pracowników podmiotu odbierającego odpady komunalne lub wystawić pojemniki poza teren nieruchomości,
w miejsce umożliwiający swobodny do nich dojazd.
§ 4. 1. Odpady wymienione w § 2 ust. 2 pkt 7-10 (zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe i zużyte opony) będą odbierane nie rzadziej niż 1 raz w roku
w ramach organizowanej zbiórki w terminie ustalonym harmonogramem podanym do publicznej wiadomości
poprzez ogłoszenia na tablicach urzędowych oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Rząśnia.
2. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym
zakresie i na własny koszt.
3. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) mieści się w Rząśni Nr 78B – będzie
świadczył usługi w dniach i godzinach wskazanych na stronie internetowej Urzędu Gminy w Rząśni.
4. Szczegółowe zasady funkcjonowania i przyjmowania odpadów w punkcie selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych określi Regulamin PSZOK.
§ 5. Ogranicza się dostarczanie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przez właściciela
nieruchomości - odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne do 3 m3
§ 6. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Rząśni ul. Kościuszki 16:
- pisemnie,
- telefonicznie 44 631 71 22, fax 44 631 71 29,
- elektronicznie na adres e-mail: odpady@rzasnia lub gmina@rzasnia.pl od poniedziałku do piątku,
w godzinach pracy urzędu, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych, od dnia zaistnienia
zdarzenia.
§ 7. Traci moc uchwała nr XXI/126/2016 Rady Gminy Rząśnia z dnia 2 września 2016 roku w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów , zmieniona uchwałą Nr XXIII/143/2016Rady
Gminy Rząśnia z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów zmieniona uchwała Nr XLVIII/307/ 2018 r. Rady Gminy Rząśnia z dnia 16 listopada 2018 r.
zmieniona uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zagospodarowania tych odpadów.
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§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rząśnia.
§ 9. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Rząśnia
Jarosław Popławski
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