
 
 

                                                                                                                                       

Uchwała Nr XXI / 171 / 2020 

Rady Gminy Rudnik 

z dnia  09 listopada 2020 roku 

 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 

tych odpadów 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i  art. 40 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 3d 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 Krasnymstawie, 

Rada Gminy Rudnik uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi Gmina Rudnik będzie świadczyć usługę polegającą na odbiorze odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w każdej ilości, w pojemnikach i 

workach w określonej pojemności, wynikającej z Regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy Rudnik. 

 § 2. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości: 

1) zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej:  

 a) odpady niesegregowane (zmieszane) – od kwietnia do października raz na dwa tygodnie, 

od      listopada do marca - raz w miesiącu, 

b) papier i tektura -  raz w miesiącu,   

c) szkło – raz w miesiącu, 

d) metale i tworzywa sztuczne - raz w miesiącu, 

e) bioodpady – od kwietnia do października – raz na 2 tygodnie, od listopada do 

     marca – raz w miesiącu, 

f) popiół – w sezonie grzewczym październik – kwiecień-  raz w miesiącu; 

      2) zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej: 

  a) odpady niesegregowane (zmieszane) - raz na tydzień w okresie od kwietnia do 

października,  od       listopada do marca – raz w miesiącu, 

  b) papier i tektura -  raz w miesiącu, 

  c) szkło – raz w miesiącu, 

  d) metale i tworzywa sztuczne - raz w miesiącu, 

  e) bioodpady – od kwietnia do października – raz na tydzień, od listopada do  marca – raz w 

miesiącu. 

§ 3. 1. Na terenie gminy Rudnik funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych usytuowany w miejscowości Rudnik ( plac przy Urzędzie Gminy Rudnik), 

gdzie właściciele nieruchomości mogą dostarczyć selektywnie zebrane następujące odpady 

komunalne : 

 

1) papier i tektura; 

2) szkło; 



 
 

3) tworzywa sztuczne; 

4) metale; 

5) bioodpady; 

6) popiół z palenisk domowych; 

7) zużyte opony; 

8) przeterminowane leki i chemikalia; 

9) zużyte baterie i akumulatory; 

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

12) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

13) odpady nie kwalifikujące 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 igieł  

      i strzykawek; 

14) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

15) odpady niebezpieczne; 

16) odpady tekstyliów i odzieży. 

2. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  świadczy usługi odbierania 

odpadów od poniedziałku do piątku w godz. od 900 do 1300. 

§ 4. 1. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego 

odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych właściciel nieruchomości ma prawo 

zgłosić fakt stwierdzenia niewłaściwie świadczonej usługi  do Urzędu Gminy Rudnik pok. 

Nr 9, telefonicznie,  osobiście lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej 

na adres: urzad@rudnik.gmina.pl. 

2. Zgłoszenia, o których mowa w ust.1 powinno być dokonane niezwłocznie jednak nie 

później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia zaistnienia sytuacji niewłaściwego 

świadczenia usługi. 

§ 5. Traci moc uchwała nr XXXVI/163/2017 Rady Gminy Rudnik z dnia 12 grudnia 2017 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 zagospodarowanie 

odpadami komunalnymi         ( Dz. Urz. Woj. Lub. z 2017 r. poz. 5439). 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Rudnik . 

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

Urzędowym Województwa Lubelskiego. 

                                                                    

 

                                                                                                

                Przewodniczący  

             Rady Gminy Rudnik 

               /-/ Grzegorz Mróz 
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