
                                                                                                                                                   

 

Uchwała Nr 109/20 

Rady Gminy Rzgów 

z dnia 30 kwietnia 2020r.  

 

 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 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 2020r. 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 Koninie, Rada Gminy Rzgów uchwala, 

co następuje:  

§ 1 

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

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 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 przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy odbierane będą w każdej 

ilości, następujące rodzaje odpadów komunalnych:  

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 

2) zebrane selektywnie w pojemnikach lub workach odpady:  

a) metale i tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

b) papier i tektura,  

c) szkło oraz opakowania szklane,  

d) bioodpady,  

e) popiół,  

2. Odbiór odpadów wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2 odbywać się będzie z pojemników lub worków 

odpowiednio oznaczonych odbieranych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady zgodnie  

z obowiązującym harmonogramem wywozu odpadów. 

 

§ 3 

1.Ustala się , następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości na których 

zamieszkują mieszkańcy. 

1) niesegregowane ( zmieszane) odpady komunalne.  

a) z budynków jednorodzinnych  raz na dwa tygodnie w okresie od 01 kwietnia do 31 października, 

 w okresie od 01 listopada do 31 marca raz w miesiącu;  

b) z budynków wielolokalowych raz na tydzień w okresie od 01 kwietnia do 31 października,  

w okresie od 01 listopada do 31 marca raz w miesiącu;  

 

2) metale i tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe ,co najmniej jeden raz w miesiącu, 

 

3) szkło i opakowania szklane odbierane jeden raz na kwartał, 

 

4) papier jeden raz na kwartał 

 



 

 

 

 

 

 

5 ) popiół, co najmniej jeden raz w miesiącu.  

6) bioodpady odbierane będą:  

a) z budynków jednorodzinnych  raz na 2 tygodnie w okresie od 01 kwietnia do 31 października,  

w okresie od 01 listopada do 31 marca raz w miesiącu;  

b) z budynków wielolokalowych raz na tydzień w okresie od 01 kwietnia do 31 października, w 

okresie od 01 listopada do 31 marca raz w miesiącu; 

 

7)Właściciele nieruchomości zamieszkałych w ramach ponoszonej opłaty będą otrzymywać od 

przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne worki na odpady segregowane. 

 

8) przeterminowane leki z gospodarstw domowych przyjmowane będą w punktach aptecznych, 

zlokalizowanych na terenie Gminy w godzinach pracy oraz przyjmowane w punkcie selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych w godzinach pracy. 

 

9) odpady w postaci zużytych baterii i akumulatorów innych niż przemysłowe można  przekazywać do  

pojemników znajdujących się w placówkach oświatowych na terenie Gminy i Urzędu Gminy oraz  do 

punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w godzinach pracy.  

 

10) odpady niebezpieczne, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe  

w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji 

i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, 

chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte 

opony, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, odpady tekstyliów  

i odzieży można przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w godzinach pracy.  

 

§ 4 

1.Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych znajduje się na terenie nieczynnego 

wysypiska śmieci w Rzgowie, świadczy usługi na rzecz zbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych, odbierając w szczególności:  tworzywa sztuczne, metale, 

odpady opakowaniowe wielomateriałowe, papier, szkło, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki, 

odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym  

w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu 

poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, chemikalia, zużyte baterie  

i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, odpady tekstyliów  

i odzieży. 

2.Dni oraz godziny otwarcia Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych podane są do 

publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu Gminy Rzgów www.gminarzgow.pl  

§ 5 

Fakt niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady w zakresie odbioru 

odpadów komunalnych lub przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciele 

nieruchomości zamieszkałych mogą zgłaszać osobiście do Urzędu Gminy Rzgów ul. Konińska 8, 62-

586 Rzgów po wystąpieniu zdarzenia. 

 

 

 

 

http://www.gminarzgow.pl/


 

 

 

 

§ 6 

Traci moc uchwała nr 150/16  Rady Gminy Rzgów z dnia 29 grudnia 2016 r., w sprawie 

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

właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną 

przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. z 2017 r. poz. 1109)  

 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzgów. 

 

§ 8 

Uchwała podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego  i wchodzi  

w życie z dniem 1 września 2020 . 

Przewodniczący Rady Gminy 

/-/ Roman Jakubowicz 


