
 

 

UCHWAŁA NR XIX/165/2020 

RADY GMINY RUDNIK 

z dnia 24 sierpnia 2020 r. 

w sprawie 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 

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 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 6r ust. 3, 3a-3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) w zw. z art. 4 ust. 1 

i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 

prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) po przeprowadzeniu konsultacji 

Rada Gminy Rudnik 

uchwala, co następuje: 

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

komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbiera się 

bezpośrednio sprzed nieruchomości  każdą ilość odpadów zmieszanych. 

2. Ustala się, iż w ramach uiszczonej  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbiera się 

bezpośrednio sprzed nieruchomości każdą ilość selektywnie zbieranych odpadów poniższych frakcji: 

1) papier, 

2) metal, 

3) tworzywa sztuczne, 

4) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

5) szkło, 

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

7) popioły i żużle, 

8) bioodpady. 
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3. Ustala się, że w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomość 

zostanie wyposażona za pośrednictwem przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne w worki do 

selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych, o pojemności i kolorach określonych zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2028), w ilości każdorazowo 

równej oddanym przez właściciela nieruchomości workom wypełnionym selektywnie zbieranymi odpadami, 

nie więcej jednak niż 4 sztuki z każdego koloru tj: żółty, zielony, niebieski brązowy. 

§ 3. Określa się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych: 

1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i bioodpady: 

1) Budynki mieszkalne jednorodzinne – co najmniej jeden raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do 

października, natomiast w pozostałym okresie roku – co najmniej jeden raz w miesiącu. 

2) Budynki wielolokalowe – co najmniej jeden raz w tygodniu w okresie od kwietnia do października, 

natomiast w pozostałym okresie roku  – co najmniej jeden raz w miesiącu. 

3) Dla obiektów prowadzących działalność gospodarczą lub obiektów użyteczności publicznej- co najmniej 

raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października w pozostałych miesiącach co najmniej jeden raz 

w miesiącu, 

4) Dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, 

w tym rodzinnych ogrodów działkowych – co najmniej raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do 

października w pozostałych miesiącach co najmniej jeden raz w miesiącu, 

2. Selektywnie zebrane odpady z papieru, szkła oraz zebrane łącznie odpady z tworzywa sztucznego, 

metalu i opakowań wielomateriałowych gromadzone oddzielnie w odpowiednich workach do selektywnej 

zbiórki: 

1) Z nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi – co najmniej 

jeden raz w miesiącu. 

2) Z nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami wielolokalowymi – co najmniej jeden raz 

w miesiącu. 

3) Dla obiektów prowadzących działalność gospodarczą lub obiektów użyteczności publicznej – co najmniej 

jeden raz w miesiącu, 

4) Dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, 

w tym rodzinnych ogrodów działkowych – co najmniej jeden raz w miesiącu, 

3. Selektywnie zbierane żużle i popioły  gromadzone w odpowiednich pojemnikach,  dla wszystkich typów 

zabudowy w okresie zimowym tj. od października do maja włącznie co najmniej jeden raz w miesiącu. 

4. Meble i odpady wielkogabarytowe,  co najmniej jeden  raz w roku. 

5. Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych odpadów  

z papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i opakowań wielomateriałowych, bioodpadów, żużli i popiołów, 

mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, jest opracowywany i dostarczany mieszkańcom przez 

przedsiębiorcę w formie ulotki co roku przed rozpoczęciem okresu jaki obejmuje, ponadto publikowany jest na 

stronie internetowej gminy Rudnik oraz dostępny w Urzędzie Gminy. 

§ 4. 1. W PSZOK zbiera się w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi następujące frakcje odpadów komunalnych: 

1) papier, 

2) metal, 

3) tworzywa sztuczne, 

4) szkło, 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 
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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, w ilości maksymalnie 8 sztuk na rok na gospodarstwo domowe, 

11) odpady niekwalifikujące się do odpadów powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 

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

krwi w szczególności igieł i strzykawek, 

12) odpady tekstyliów i odzieży, 

13) odpady niebezpieczne, 

14) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, dostarczane są do PSZOK-u w ilości 

maksymalnie 300 kg na rok na gospodarstwo domowe, 

15) bioodpady, 

16) żużle i popioły. 

2. Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. 

3. Informację o adresie oraz godzinach otwarcia PSZOK gmina podaje do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej. Informacja ta zamieszczana jest także na ulotce z harmonogramem wywozów z nieruchomości. 

§ 5. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług odbioru przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości  lub przez prowadzącego PSZOK, właściciel nieruchomości może 

zgłosić w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia  informację o tym fakcie w formie pisemnej lub elektronicznej 

do Urzędu Rudnik. Informacja taka może być przekazana również ustnie lub telefonicznie. Zgłoszenie 

obejmuje wskazanie adresu nieruchomości, danych osobowych zgłaszającego właściciela nieruchomości,  

a w przypadku nieruchomości wielorodzinnych także numeru lokalu.  Zgłoszenia nie spełniające powyższych 

przesłanek zostaną pozostawione bez rozpatrzenia, z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa. 

§ 6. Traci moc Uchwała Nr VIII/44/2015 Rady Gminy Rudnik z dnia 26 sierpnia 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 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudnik. 

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

z dniem  1 stycznia 2021 r. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Ireneusz Jaśkowski 
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