UCHWAŁA NR XVIII/104/2016
RADY GMINY RYBCZEWICE
z dnia 24 czerwca 2016 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rybczewice i zagospodarowania
tych odpadów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 6r ust. 3 - 3d i art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) - Rada Gminy po uzyskaniu
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdniku, uchwala, co następuje: Na podstawie
art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r., poz. 446) oraz art. 6r ust. 3 - 3d i art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) - Rada Gminy po uzyskaniu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdniku, uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rybczewice, i zagospodarowania tych odpadów, w
zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2. Ustala się, że w ramach opłaty, o której jest mowa w § 1, odbiera się bezpośrednio od właścicieli
nieruchomości każdą zebraną ilość następujących odpadów komunalnych:
1) zmieszane odpady komunalne,
2) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny zebrane w workach 120l z folii LDPE z podziałem na
następujące frakcje:
a) papier i tektura,
b) szkło opakowaniowe bezbarwne i kolorowe,
c) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal.
§ 3. Odpady komunalne zmieszane i selektywnie zbierane na terenie Gminy Rybczewice odbierane są od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu
kalendarzowym.
§ 4. 1. 1. Do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na placu
po byłej Spółdzielni Kółek Rolniczych w Rybczewicach Drugich (obok Urzędu Gminy) mieszkańcy mogą
dostarczać następujące selektywnie zebrane odpady komunalne:
a) papier i tektura – bez limitu,
b) szkło opakowaniowe bezbarwne i kolorowe – bez limitu,
c) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal – bez limitu,
d) metale – bez limitu,
e) przeterminowane leki – bez limitu,
f) chemikalia – bez limitu,
g) popiół – bez limitu,
h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – bez limitu, pod warunkiem, że sprzęt jest kompletny,
i) zużyte opony z samochodów osobowych i dostawczych o ładowności do 3,5 ton oraz pojazdów
jednośladowych w ilości 4 sztuk rocznie z danej nieruchomości,
j) meble i inne odpady wielkogabarytowe – 3 szt. „duże” np. szafa, łóżko, komoda; 6 szt.
krzesło, szafka nocna, stolik, taboret rocznie z danej nieruchomości,

„małych” np.

k) odpady budowlane i rozbiórkowe – w ilości nie większej niż 3 pojemniki lub worki o pojemności 120 litrów
rocznie z danej nieruchomości,
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l) zużyte baterie i akumulatory – bez limitu,
m) odpady zielone (trawa, gałęzie, liście).
2. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie świadczył usługi odbierania odpadów w
poniedziałki i piątki w godzinach pracy urzędu.
§ 4. Określa się 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:
1) uwagi i zastrzeżenia co do odbierania odpadów komunalnych mogą być zgłaszane przez właścicieli
nieruchomości osobiście w godzinach pracy Urzędu Gminy Rybczewice, Rybczewice Drugie 119, 21-065
Rybczewice lub drogą elektroniczną na adres: urzad@rybczewice.pl
2) przyjmowane i rozpatrywane będą jedynie uwagi i zastrzeżenia na piśmie, ustnie do protokołu lub
elektronicznie - zawierające imię i nazwisko oraz adres osoby je wnoszącej.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXI/136/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów zmieniona uchwałą Nr XXIII/149/2013 z dnia 5 marca 2013
r. i uchwałą Nr XXXII/210/2014 z dnia 13 marca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2014 r., poz. 1692).
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Rybczewice
Lech Miściur
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