
 

 

UCHWAŁA NR XIX/141/2020 

RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM 

z dnia 20 października 2020 r. 

w sprawie określenia 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 

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 2020 r. poz. 713) oraz art. 6r ust. 3 i ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) po zasięgnięciu opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku, Rada Miejska w Rudniku nad Sanem uchwala, 

co następuje: 

§ 1. 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad 

Sanem i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

2. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości 

zamieszkałych, odbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych: 

1) papier, 

2) szkło, 

3) metale, 

4) tworzywa sztuczne, 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

6) bioodpady w liczbie do 5 worków o pojemności 120 l, odbieranych każdorazowo zgodnie 

z harmonogramem. Worki z bioodpadami przekraczające wyznaczony limit będą przyjmowane 

nieodpłatnie po dostarczeniu ich do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 

7) popiół, 

8) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 

3. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości, 

na których zamieszkują mieszkańcy mogą dostarczyć we własnym zakresie do punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych następujące frakcje odpadów komunalnych: 

1) odpady wymienione w ust. 2 pkt 1-7, 

2) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac  niewymagających pozwolenia 

na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, 
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3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

5) zużyte opony, 

6) odpady niebezpieczne, 

7) przeterminowane leki i chemikalia, 

8) baterie i akumulatory, 

9) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 

krwi, w szczególności igły i strzykawki, 

10) odpady tekstyliów i odzieży. 

4. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem przejmuje od właścicieli nieruchomości obowiązek 

wyposażenia nieruchomości w worki na odpady komunalne wymienione w ust. 2 pkt 1-7. Wyposażenie 

w worki będzie realizowane przez przedsiębiorcę wyłonionego w trybie przetargu, z uwzględnieniem limitu 

wskazanego w ust. 2 pkt 6. 

§ 2. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych w następujący sposób: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady stanowiące odpady komunalne od 

kwietnia do października nie rzadziej niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadziej niż raz 

na dwa tygodnie z budynków jednorodzinnych, w pozostałych miesiącach jeden raz na tydzień z budynków 

wielolokalowych, a dwa razy w miesiącu z budynków jednorodzinnych, 

2) odpady zbierane selektywnie (papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe) co dwa tygodnie z budynków wielolokalowych, jeden raz w miesiącu z budynków 

jednorodzinnych, 

3) popiół – od maja do września jeden raz w miesiącu, w pozostałych miesiącach dwa razy w miesiącu 

z budynków wielolokalowych i z budynków jednorodzinnych. 

§ 3. Adres, dni i godziny otwarcia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych udostępnione są 

w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem. 

§ 4. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 

lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, należy zgłaszać: 

1) osobiście w Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem, ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem, 

2) pisemnie na adres: Urząd Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem, ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem, 

3) telefonicznie pod nr: 158761002, 

4) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail: gok@rudnik.pl 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem. 

§ 6. Tracą moc uchwały: 

1) Nr XVII/134/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie określenia 

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, 

2) Nr XXVIII/251/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr XVII/134/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 

określenia 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. 
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

mgr Edward Wołoszyn 
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