
UCHWAŁA NR XXI/126/2016
RADY GMINY RZĄŚNIA

z dnia 2 września 2016 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 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 446),)  oraz  art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250), po zaciągnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie, Rada Gminy Rząśnia uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Na terenie gminy Rząśnia, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, odbierane będą w sposób określony w §2, wytworzone na nieruchomości, na której zamieszkują 
mieszkańcy, następujące frakcje odpadów:

1) papieru i tektury;

2) szkła, w tym szkła bezbarwne i szkła kolorowe;

3) tworzyw sztucznych oraz opakowań wielomateriałowych (w tym typu PET i plastik przemysłowo - 
gospodarczy);

4) odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji z 
podziałem na bioodpady i odpady zielone;

5) metali;

6) odpadów komunalnych zmieszanych.

2. Natomiast w sposób określony w § 3, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, odbierane będą poniższe frakcje odpadów:

1) przeterminowanych leków i chemikaliów;

2) zużytych baterii i akumulatorów;

3) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

4) odpadów wielkogabarytowych;

5) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne;

6) zużytych opon.

3. Odpady wymienione w ust. 1 i 2 odbierane są w każdej ilości zebranej przez  właściciela nieruchomości, 
na której zamieszkują mieszkańcy, z zastrzeżeniem § 5.
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4. Odbiór odpadów wymienionych w ust. 1 i 2 będzie odbywał się w pojemnikach lub w workach, które 
zapewni Gmina.

§ 2. 1. Selektywnie zbierane odpady gromadzi się  w pojemnikach:

1) papier i tektura, tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe (w tym typu PET i plastik 
przemysłowo - gospodarczy) oraz metal wysegregowany ze strumienia odpadów komunalnych - odpady 
suche -  pojemnik oznaczony kolorem żółtym;

2) szkło opakowaniowe (bezbarwne i kolorowe) - pojemnik oznaczony kolorem pomarańczowym;

3) odpady ulegające biodegradacji oraz odpady komunalne zmieszane - pojemnik oznaczony kolorem 
zielonym, odbierane będą z nieruchomości zamieszkałej zgodnie z opublikowanym przez gminę 
harmonogramem z częstotliwością nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.

2. Pojemniki z odpadami komunalnymi wymienionymi w pkt 1 - 3 należy wystawić w dniu odbioru w 
sąsiedztwie pasa drogi publicznej.

§ 3. 1. Odpady wymienione w § 1 ust. 2 pkt 1 - 4 oraz pkt 6 (przeterminowane leki i chemikalia, 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. Odpady wymienione w § 1 ust. 2 pkt 1 - 4 oraz pkt 6 mieszkańcy mogą również bezpłatnie oddawać w 
punkcie selektywnej zbiórki odpadów  (PSZOK).

3. Do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy mogą również bezpłatnie oddawać zebrane w 
sposób selektywny frakcje wymienione w § 1 ust. 1 pkt 1-5 w przypadku, gdy pozbycie się tych odpadów jest 
konieczne poza harmonogramem odbioru z nieruchomości, o którym mowa w § 2 ust. 1.

4. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym 
zakresie i na własny koszt.

5. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) mieści się w Rząśni Nr 78B - w sąsiedztwie 
oczyszczalni ścieków  i będzie świadczył usługi od wtorku do piątku od godz. 14:00 do godz. 18:00 oraz w 
soboty od godziny 8:00 do 16:00,  w okresie zimowym godziny świadczenia usług mogą ulec skróceniu, a w 
okresie letnim -wydłużeniu.

6. Szczegółowe zasady funkcjonowania i przyjmowania odpadów w punkcie selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych określi Regulamin PSZOK.

§ 4.  Odpady zielone obejmujące frakcję określoną w § 1 ust. 1 pkt 4, mogą być oddawane bezpłatnie do 
punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).

§ 5.  Odpady wymienione w § 1 ust. 2 pkt 5 (odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady 
komunalne) w ilości 3 m3 rocznie mogą być dostarczone do punku selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK). 
Odpady w większej ilości niż 3 m3 rocznie są odbierane z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, 
na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości za dodatkową opłatą.

§ 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.

§ 7.  Traci moc  uchwała nr XX/117/2016 Rady Gminy Rząśnia z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rząśnia.
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§ 9.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego.

 
Przewodniczący Rady Gminy Rząśnia

Andrzej Szydłowski
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