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      Akty prawne   Nr aktu   
    Ustawy   
    

Ustawa z   dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach oraz niektórych innych ustaw

  (Dz.U. 2015r. poz. 87)   
    

Ustawa z   dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

  (Dz.U. z 2017 r., poz. 1289)   
    

Ustawa   z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach

  (Dz.U. z 2018 r., poz. 21)   
    

Ustawa z   dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

  (Dz.U. 2001r. Nr 63 poz. 638)   
    Rozporządzenia   
    Rozporządzenie  Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie  szczegółowego 
sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać  przedsiębiorca  ubiegający się o
uzyskanie zezwolenia w zakresie  opróżniania zbiorników  bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych
  (Dz.U. z 2012r. poz. 299)   
    

Rozporządzenie    Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów  sprawozdań
o   odebranych odpadach komunalnych, odebranych  nieczystościach ciekłych oraz   realizacji
zadań z zakresu  gospodarowania odpadami komunalnymi

  (Dz.U. z 2012r. poz. 630)   
    Rozporządzenie  Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie  poziomów 
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi  metodami  niektórych frakcji
odpadów komunalnych
  (Dz.U. z 2012r. poz. 645)   
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Rozporządzenie    Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów 
ograniczenia   masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  przekazywanych do  
składowania oraz sposobu obliczania poziomu  ograniczania masy tych odpadów

  (Dz.U. z 2012r. poz. 676)   
    

Rozporządzenie    Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie   
mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

  (Dz.U. z 2012r. poz.1052)   
    Rozporządzenie  Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie  szczegółowych 
wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od  właścicieli  nieruchomości
  (Dz.U. z 2013r. poz.122)   
    Uchwały   
    Uchwała  nr XIX/153/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie  terminu,
częstotliwości i trybu uiszczaniu opłat za gospodarowanie  odpadami komunalnymi
  (Dz.U. z 2016 r., poz. 6717)   
    Uchwała  nr XLIII/269/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z  nieruchomości
zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
  (Dz.U. z 2018 r., poz. 821)   
    Uchwała  nr   XLI/259/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 listopada 2017 r.  w sprawie 
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 zamieszkałych
na terenie Gminy  Rzekuń
  (Dz.U. z 2017 r., poz. 11826)   
    Uchwała  nr XLIII/270/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie 
ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości
  (Dz.U. z 2018 r., poz. 822)   
    Uchwała  nr XLI/258/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 listopada 2017 r.  w sprawie  
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rzekuń
  (Dz.U. z 2017 r., poz. 11825)   
    Uchwała nr XLIII/271/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie
ustalenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  (Dz.U. z 2018 r., poz. 823)   
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