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Projekt 

 

z dnia  13 grudnia 2019 r. 

Zatwierdzony przez ......................... 

 

 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY W RZEKUNIU 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rzekuń 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, 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 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce, Rada Gminy Rzekuń uchwala co następuje: 

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

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rzekuń i zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

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

odbierać każdą zebraną ilość: 

1) Niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, zgromadzonych w pojemnikach lub workach 

o minimalnej pojemności 120 l, zgodnie z ustalonym harmonogramem odbioru, nie rzadziej niż dwa razy 

w miesiącu z zastrzeżeniem, że w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania tych 

odpadów nie może być rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na 

dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych; 

2) Odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny (metal, tworzywa sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe), zgromadzonych w pojemnikach lub workach o minimalnej pojemności 120 l, zgodnie 

z ustalonym harmonogramem odbioru, nie rzadziej niż raz w miesiącu; 

3) Odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny (papier), zgromadzonych w pojemnikach lub 

workach o minimalnej pojemności 120 l, zgodnie z ustalonym harmonogramem odbioru, raz na kwartał; 

4) Odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny (szkło), zgromadzonych w pojemnikach lub 

workach o minimalnej pojemności 120 l, zgodnie z ustalonym harmonogramem odbioru, raz na kwartał; 

5) Odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (bioodpadów), ze szczególnym uwzględnieniem 

bioodpadów, w tym odpadów opakowaniowych, zgromadzonych w pojemnikach lub workach o minimalnej 

pojemności 120 l, zgodnie z ustalonym harmonogramem odbioru, nie rzadziej niż raz w miesiącu 

z zastrzeżeniem, że w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania tych odpadów nie może 

być rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie 

z budynków mieszkalnych jednorodzinnych; 

6) Meble i inne odpady wielkogabarytowe – po wystawieniu w miejscu umożliwiającym ich sprawny odbiór, 

w terminie określonym w harmonogramie odbioru, nie rzadziej niż dwa razy w roku; 

7) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - po wystawieniu w miejscu umożliwiającym ich sprawny odbiór, 

w terminie określonym w harmonogramie odbioru, nie rzadziej niż dwa razy w roku; 

§ 3. 1.  Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się na ulicy 

Turskiego w Ostrołęce, w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można 

dostarczać odpady wskazane w załączniku nr 1 do uchwały. 
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2. Odpady wskazane w Załączniku nr 1 do uchwały można dostarczać w każdej ilości z wyłączeniem: 

1) odpadów z remontów prowadzonych przez mieszkańców we własnym zakresie o kodach, które można 

oddać w ilości do 1 m3 w skali roku na dane gospodarstwo domowe w szczególności odpady z grup: 

a) 17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, 

b) 17 01 02 - Gruz ceglany, 

c) 17 01 07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych 

i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06; 

2) zużytych opon, które można oddać w ilości do 4 sztuk w skali roku na dane gospodarstwo domowe 

w szczególności odpady z grupy 16 01 03 - Zużyte opony. 

2. Odpady, o których mowa w ust. 1 powinny zostać dostarczane do PSZOK we własnym zakresie, 

z zachowaniem podziału na poszczególne rodzaje, przez właścicieli nieruchomości legitymujących się 

dokumentem potwierdzającym fakt zamieszkania na terenie gminy Rzekuń. 

3. Informacje dotyczące godzin otwarcia PSZOK zostaną podane do publicznej wiadomości w sposób 

zwyczajowo przyjęty. 

§ 4. 1.  Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przyjmowany jest w punktach sprzedaży detalicznej, 

hurtowej, przy zakupie artykułu tego samego rodzaju co zużyty, w ilości nie większej niż ilość kupionych 

artykułów. 

2. Przeterminowane leki właściciele nieruchomości mogą przekazywać również do aptek. 

3. Zużyte baterie można przekazywać do specjalnych pojemników, znajdujących się na terenie gminy. 

4. Odpady biodegradowalne można składować we własnym kompostowniku, na terenie nieruchomości 

z przeznaczeniem wykorzystania we własnym zakresie. 

5. Zwalnia się właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady w kompostownikach przydomowych z obowiązku posiadania pojemnika lub worka 

na te odpady, jeżeli: 

a) przydomowe kompostowniki zapewnią prawidłowy proces kompostowania odpadów w warunkach 

tlenowych w okresie całego roku, 

b) kompostowanie zapewni zagospodarowanie całego strumienia powstających na nieruchomości bioodpadów, 

c) kompostowanie nie będzie powodować uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich. 

§ 5. 1.  Odbieranie odpadów, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały, odbywać się będzie zgodnie 

z ustalonym harmonogramem, przez przedsiębiorcę, z którym gmina podpisze umowę na odbiór odpadów 

komunalnych lub odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. 

2. W ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli 

nieruchomości, gmina przejmie obowiązek wyposażenia każdej nieruchomości w jeden pojemnik na odpady 

zmieszane, który dostępny będzie w Zakładzie Obsługi Gminy, ul. Kolonia 1b, 07-411 Rzekuń oraz po co 

najmniej jednym worku na odpady zbierane w sposób selektywny, za pośrednictwem przedsiębiorcy 

wyłonionego przez gminę w drodze przetargu. W przypadku zwiększonego zapotrzebowania w pojemniki lub 

worki do gromadzenia odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości zaopatruje się w każdy kolejny 

pojemnik lub worek we własnym zakresie i na własny koszt. 

3. 1) Właściciel nieruchomości w dniu odbioru odpadów komunalnych jest zobowiązany wystawić 

pojemniki lub worek do gromadzenia odpadów przed nieruchomość do godziny 8.00 tak, aby umożliwić odbiór 

odpadów przez przedsiębiorcę odbierającego odpady. 

2) Pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych należy ustawiać w miejscach nie stanowiących 

utrudnienia dla mieszkańców, użytkowników dróg, dostępnych dla korzystających z tych urządzeń 

pracowników przedsiębiorstwa uprawnionego do odbierania odpadów komunalnych. 
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4. Odpady niewłaściwie posegregowane zostaną odebrane przez przedsiębiorcę, jednakże w takim 

przypadku zostanie przekazana przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne informacja do gminy 

o niewłaściwym segregowaniu odpadów. W przypadku kolejnego zgłoszenia braku odpowiedniego 

selekcjonowania odpadów przez właściciela nieruchomości konsekwencją będzie naliczenie wyższej stawki 

opłat określonych w odrębnej Uchwale Rady Gminy Rzekuń dla odpadów, które nie są zbierane i odbierane 

w sposób selektywny. 

5. Za spełnienie wymogów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych uznaje się sytuację, gdy znajduje się 

nie mniej niż 80% objętości danej frakcji, dla której przeznaczony jest dany rodzaj pojemnika lub worka, a w 

przypadku odpadów pozostałych po segregacji nie więcej niż 20% objętości odpadów, wobec których istnieje 

obowiązek selektywnej zbiórki. 

§ 6. 1.  Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 

od właścicieli nieruchomości i prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy 

zgłaszać: 

1) pisemnie na adres: Urząd Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń; 

2) telefonicznie – pod nr tel.: (29) 761-73-01; 

3) elektronicznie na adres mailowy: rzekun@rzekun.net. 

§ 7. Traci moc 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 zamieszkałych na terenie gminy Rzekuń i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  (Dziennik 

Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2017 r., poz. 11826). 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń. 

§ 9. 1.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego.        

 

  

 

 

 

                 Przewodnicząca Rady Gminy  

Małgorzata Żebrowska 

 

 



Id: 642C52D6-28DB-4026-B3E9-E0F1F5A2B0AD. Projekt Strona 1 

 

Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Gminy w Rzekuniu 

z dnia....................2019 r. 

Rodzaje odpadów jakie można dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

(PSZOK) znajdującego się na ulicy Turskiego w Ostrołęce 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 

15 01 02  Opakowania z tworzyw sztucznych  

15 01 03  Opakowania z drewna 

15 01 04  Opakowania z metali 

15 01 05  Opakowania wielomateriałowe  

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 

15 01 

10* 

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 

15 01 

11* 

Opakowania z metali zawierające porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), 

włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi 

16 01 03 Zużyte opony 

16 01 

07* 

Filtry olejowe 

16 02 

09* 

Transformatory i kondensator zawierające PCB 

16 02 

10* 

Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09 

16 02 

11* 

Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC 

16 02 

13* 

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione 16 02 09 do 16 02 12 

16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 

16 02 

15* 

Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń 

16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 

16 06 

01* 

Baterie i akumulatory ołowiowe 

16 06 

02* 

Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 

16 06 

03* 

Baterie zawierające rtęć 

16 06 04 Baterie alkaiczne (z wyłączeniem 16 06 03) 

16 06 05 Inne baterie i akumulatory 

16 06 06 Selektywnie gromadzony elektrolit baterii i akumulatorów 
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17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 

17 01 02 Graz ceglany 

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

17 01 80  Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 

17 01 82 Inne niewymienione odpady 

17 02 01 Drewno 

17 02 02 Szkło 

17 03 02 Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01 

17 03 80 Odpadowa papa 

17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz 

17 04 02 Aluminium 

17 04 03 Ołów 

17 04 04 Cynk 

17 04 05 Żelazo i stal 

17 04 06 Cyna 

17 04 07 Mieszaniny metali 

17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 

17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 

17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 

17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 

17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 

17 08 02 Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 

17 09 03 

19 1001 Odpady żelaza i stali 

19 10 02 Odpady metali nieżelaznych 

19 12 02 Metale żelazne 

19 12 03 Metale nieżelazne 
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20 01 40 Metale 

17 02 03 Tworzywa sztuczne 

19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 

19 12 10 Odpady palne (paliwo alternatywne) 

19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty ) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż 

wymienione w 19 12 11 

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 

20 01 41 Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne) 

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie 

19 12 01 Papier i tektura Odpady gromadzone będą w postaci sprasowanej lub 

20 01 01 Papier i tektura 

19 12 05 Szkło 

20 01 02 Szkło 

19 12 08 Tekstylia 

20 01 10 Odzież 

20 01 11 Tekstylia 

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 

20 01 

13* 

Rozpuszczalniki 

20 01 

21* 

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zamierające rtęć 

20 01 

23* 

Urządzenia zawierające freony 

20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne 

20 01 

26* 

Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 

20 01 

27* 

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne 

20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 

20 01 

29* 

Detergenty zawierające substancje niebezpieczne 

20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 

20 01 32 Leki i inne niż wymienione 20 01 31 

20 01 

33* 

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01. 16 06 02 lub 

16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie. 
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20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 0) 33 

20 01 

35* 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 

zawierające niebezpieczne składniki (1) 

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne wymienione w 20 01 21^ 20 01 23 i 20 01 35 

20 01 

37* 

Drewno zawierające substancje niebezpieczne 

20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 

20 01 

14* 

Kwasy 

20 01 

15* 

Alkalia 

20 0117* Odczynniki fotograficzne 

20 01 

19* 

Środki ochrony roślin 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 
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Uzasadnienie 

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach została znowelizowana. W związku z powyższym 

należało zaktualizować uchwałę w zakresie zmienionych przepisów. 

Art. 6r. ucpg 

3. Rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób 

i zakres 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, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych 

od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych. 

3a. W uchwale, o której mowa w ust. 3, dopuszcza się ograniczenie ilości zużytych opon, odpadów 

wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne, 

odbieranych lub przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

3b. Dopuszcza się zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów, w szczególności w zależności od 

ilości wytwarzanych odpadów i ich rodzajów, z tym że w okresie od kwietnia do października częstotliwość 

odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących 

odpady komunalne nie może być rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż 

raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

3c.  Projekt uchwały, o której mowa w ust. 3, podlega zaopiniowaniu przez państwowego powiatowego 

inspektora sanitarnego w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych. 

3d. Uchwała, o której mowa w ust. 3, określa także tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli 

nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych. 

4. Rada gminy może określić, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, rodzaje 

dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi. 


