
UCHWAŁA NR XXX/169/2012
RADY GMINY RYTWIANY

z dnia 19 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 właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391) oraz art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami); Rada Gminy 
Rytwiany uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rytwiany i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. Ustala się, iż od właścicieli nieruchomości odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów komunalnych. 

§ 3. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na 
których powstają odpady komunalne, prowadzone będzie z częstotliwością określoną w załączniku 

§ 4. 1. W punkcie selektywnej zbiórki odpadów, zlokalizowanym w Kłodzie przy ul. Długiej 117 odbierane 
będą następujące frakcje odpadów komunalnych: 

1) papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.) 

2) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła 

3) tworzywa sztuczne, 

4) metal, 

5) ulęgające biodegradacji w tym odpady zielone z ogrodów i parków 

6) sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

7) odpady wielkogabarytowe 

8) zużyte baterie i akumulatory 

9) przeterminowane i niezużyte leki 

10) odpady niebezpieczne wydzielone z odpadów komunalnych(np. termometry, świetlówki, opakowania po 
farbach, chemikalia 

11) opakowania po zużytych środkach ochrony roślin 

12) zużyte opony 

2. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczyć będzie usługi dwa razy w tygodniu, we 
wtorki od godz. 8. 00 do godz. 12.00 oraz w piątki od godz. 13.00 do godz. 17.00. 

3. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 
odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne 
poza harmonogramem. 

§ 5. 1. 1 W punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych typu „gniazda” zbierane będą następujące 
frakcje odpadów komunalnych: 

1) papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.) 

2) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła 

3) tworzywa sztuczne, 

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
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5) tekstylia 

2. Częstotliwość odbierania odpadów z punktów selektywnej zbiórki odpadów typu „gniazda” dostosowana 
będzie do potrzeb. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rytwiany 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 lipca 2013 roku. 
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          Załącznik 
  do Uchwały Nr XXX/169/2012   

 Rady Gminy Rytwiany z dnia 19 grudnia 2012r 
  

 

HARMONOGRAM 

ZABUDOWA    
GRUPA ODPADÓW  JEDNORODZINNA   WIELORODZINNA   UŻYTECZNO ŚCI 

PUBLICZNEJ   

 
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE  
 

2 x miesiąc   
 
 

 
2 x na miesiąc 

 
w miarę potrzeb nie 

rzadziej niż  
1 x w tygodniu  

PAPIER  

SZKŁO  

TWORZYWA SZTUCZNE  
OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE 
METAL  

 
1 x miesiąc  

1 x miesiąc  
   

 
w miarę potrzeb nie 

rzadziej niż  
1 x w tygodniu    

ODPADY WIELKOGABARYTOWE 
OPONY  

 
2 x w roku  

po wcześniejszym 
ogłoszeniu 

 

 
2 x w roku 

po wcześniejszym ogłoszeniu 

  

ODPADY ELEKTRYCZNE  
I ELEKTRONICZNE  

2 x w roku  
po wcześniejszym ogłoszeniu 

 

*  - zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy Rytwiany 
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