UCHWAŁA NR XXIII/124/12
RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA
z dnia 28 grudnia 2012 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 właścicieli
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr
116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr
181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr
223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40,
poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr
217, poz. 1281, z 2012 poz. 567) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz. 391, 951), Rada Gminy Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli
nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych
odbieranych od właścicieli nieruchomości, częstotliwość ich odbierania oraz sposób świadczenia usług przez
punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rawa Mazowiecka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Rawa Mazowiecka
Tadeusz Pazurek
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Załącznik do Uchwały Nr XXIII/124/12
Rady Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 28 grudnia 2012 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 właścicieli
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
§ 1. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi:
1) odbiera się następujące rodzaje odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości:
a) zbierane do pojemników niesegregowane odpady komunalne,
b) selektywnie zbierane w workach:
- niestłuczone szkło bezbarwne i kolorowe,
- papier i tekturę,
- metale,
- tworzywa sztuczne;
2) odbiera się z punktu selektywnego zbierania odpadów odpady komunalne selektywnie zbierane:
a) przeterminowane leki,
b) zużyte akumulatory,
c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
d) chemikalia,
e) zużyte opony,
f) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
g) odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone;
3) odbiera się zużyte baterie ze specjalnych pojemników usytuowanych w budynkach użyteczności publicznej
w razie potrzeby na telefoniczne zgłoszenie;
4) w dniu odbioru odpadów gromadzonych selektywnie będą dostarczone nowe worki na te odpady w ilości
3 sztuk, po jednym dla każdego rodzaju odpadu.
2. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z obszarów zabudowy jednorodzinnej,
nastąpi po zapewnieniu możliwości dostępu do pojemnika (worka), to znaczy umieszczeniu urządzeń do
gromadzenie odpadów, poza ogrodzeniem nieruchomości, w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd.
3. Odbieranie odpadów komunalnych z miejsc gromadzenia odpadów komunalnych na terenach nieruchomości
z obszarów zabudowy wielorodzinnej, nastąpi po zapewnieniu możliwości swobodnego dojazdu do pojemników.
4. Niewystawienie odpadów w terminach i o godzinie wskazanej w harmonogramie zbiórki, skutkuje
nieodebraniem odpadów. Nieodebranie odpadów z przyczyn wskazanych w zdaniu pierwszym nie zwalnia
z obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami.
5. Pojemniki oraz worki z nieodpowiednią zawartością zostaną odebrane przez wykonawcę. Podmiot
odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości powiadomi o tym fakcie Gminę Rawa Mazowiecka.
Przy kolejnym zgłoszeniu dokonanym przez odbiorcę odpadów o nieprawidłowości dotyczącej zasad selektywnego
zbierania odpadów komunalnych, naliczona zostanie opłata jak za odpady niesegregowane.
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6. Odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych odbywa się na podstawie zlecenia usługi odbiorcy odpadów.
Wysokość opłaty oraz zasady odbioru odpadów są przedmiotem umowy zawieranej na daną okoliczność pomiędzy
właścicielem nieruchomości a przedsiębiorcą posiadającym stosowne uprawnienie do odbioru odpadów.
§ 2. 1. Określa się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości:
1) odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości odbywać się będzie co
4 tygodnie, w terminach podanych przez odbiorcę odpadów w harmonogramie zbiórki podanym do publicznej
wiadomości;
2) odbiór odpadów zbieranych selektywnie: papieru i tektury, metali, tworzywa sztucznego, niestłuczonego szkła
bezbarwnego i kolorowego od właścicieli nieruchomości odbywać się będzie co 4 tygodnie, w terminach
podanych przez odbiorcę odpadów w harmonogramie zbiórki, podanym do publicznej wiadomości.
2. Harmonogram określający terminy odbioru odpadów z poszczególnych nieruchomości zostanie dostarczony
mieszkańcom
oraz
będzie
dostępny
na
stronie
internetowej
Urzędu
Gminy
w Rawie
Mazowieckiej: www.rawam.ug.gov.pl .
3. Odpady wymienione w § 1 ust 1 pkt 2 należy dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki w dniach
określonych w § 4 ust 1, z których będą odbierane w terminach uzgodnionych z odbiorcami odpadów.
§ 3. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, odbiera się wszystkie odpady komunalne, o których mowa w § 1 ust. 1, wytworzone na danej
nieruchomości, przez taką ilość osób jaką właściciel podał w deklaracji.
§ 4. 1. Punkt selektywnej zbiórki odpadów przyjmuje odpady w dniach: poniedziałek i piątek w godzinach 10oo
- 18oo.

2. Sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
1) właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczą do punktów selektywnej zbiórki odpadów odpady
komunalne zebrane w sposób selektywny: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, opony oraz odpady zielone
i biodegradowalne;
2) odpady zielone i odpady biodegradowalne, które nie są zagospodarowane w kompostownikach powinny być
dostarczone do punktu selektywnej zbiórki w workach z zastrzeżeniem iż nie są to worki do selektywnej
zbiórki odpadów.Odpady umieszczone są w workach w dniu dostarczenia do punktu;
3) zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać się będzie także poprzez wystawienie go
przed swoje nieruchomości , w określonych terminach (nie częściej niż 2 razy do roku) i godzinach zbiórki.
Informacja zostanie przekazana właścicielom nieruchomości przez Urząd Gminy Rawa Mazowiecka.
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