
UCHWAŁA NR XXII.137.20 
RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA 

z dnia 29 czerwca 2020 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 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 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z 2020 poz. 150, 284 i 875), po zasięgnięciu opinii Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej, 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. Traci moc uchwała nr III.12.18 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 14 grudnia 2018 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 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 poz. 36 ze 
zm.). 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 września 2020 r.  

 

  
 

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Katarzyna Klimek 
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Załącznik do uchwały Nr XXII.137.20 

Rady Gminy Rawa Mazowiecka 

z dnia 29 czerwca 2020 r. 

SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB I ZAKRES 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: 

- szkło, 

- papier, 

- metale, 

- tworzywa sztuczne, 

- odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

- bioodpady, 

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

d) selektywnie zbierane we własnych workach odzież i tekstylia, 

e) odpady wielkogabarytowe, 

f) zużyte opony; 

2) odbiera się z punktu selektywnego zbierania odpadów odpady komunalne selektywnie zbierane: 

a) odpady wymienione w pkt 1, 

b) przeterminowane leki i chemikalia, 

c) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji 
we krwi, 

d) zużyte baterie i akumulatory, 

e) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

f) drewno, 

g) środki ochrony roślin (np. herbicydy, insektycydy), 

h) farby, tusze drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice, 

i) detergenty, 

j) odpady niebezpieczne. 

2. 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. 

3. 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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§ 2. 1.  Określa się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości:  

1) odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów, stanowiących odpady komunalne: 

a) od właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej odbywać się będzie co 4 tygodnie a w okresie 
od kwietnia do października co 2 tygodnie, 

b) od właścicieli nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na telefoniczne zgłoszenie po zapełnieniu się 
pojemnika, średnio 1 raz na 5 dni; 

2) odbiór odpadów zbieranych selektywnie: papieru, metali, tworzywa sztucznego, szkła, odpadów 
opakowaniowych wielomateriałowych, oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać się 
będzie: 

a) od właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej co 4 tygodnie, w terminach podanych przez 
odbiorcę odpadów w harmonogramie zbiórki, podanym do publicznej wiadomości, 

b) od właścicieli nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej 1 raz na 2 tygodnie; 

3) zbiórka odpadów wielkogabarytowych odbywać się także będzie poprzez wystawienie ich przed swoje 
nieruchomości, w określonych terminach (nie rzadziej niż raz do roku), podanych przez odbiorcę odpadów 
w harmonogramie zbiórki; 

4) zbiórka odzieży i tekstyliów odbywać się także będzie we własnych workach z częstotliwością i na 
zasadach określonych dla odpadów wielkogabarytowych w pkt 3. 

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. 

§ 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.  

§ 4. 1.  Punkt selektywnej zbiórki odpadów przyjmuje odpady w dniach i godzinach podanych do 
publicznej wiadomości w informacji zamieszczonej na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo 
przyjęty.  

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, odpady niekwalifikujące się 
do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów 
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, zużyte baterie 
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, opony, odpady zielone 
i biodegradowalne oraz odpady budowlane i rozbiórkowe inne niż niebezpieczne powstałe w wyniku 
prowadzenia drobnych robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia 
zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji, papier i tektura, tworzywa sztuczne, 
drewno, metale, opakowania wielomatariałowe, szkło, środki ochrony roślin (np. herbicydy, insektycydy) 
farby, tusze drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice, detergenty, odpady niebezpieczne; 

2) bioodpady, 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. Wprowadza się ograniczenia ilości odpadów: 

1) budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, przyjmowanych przez Punkt 
selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych do 1500kg z nieruchomości w ciągu roku; 

2) zużytych opon 8 szt. z nieruchomości w ciągu roku. 
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§ 5. 1.  Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 
od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 
właściciele nieruchomości zgłaszają do Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka w terminie 3 dni od dnia 
wystąpienia niewłaściwego świadczenia usługi pisemnie, lub telefonicznie lub osobiście w siedzibie Urzędu 
Gminy w Rawie Mazowieckiej. 

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać: adres nieruchomości, której zgłoszenie dotyczy, 
opis nieprawidłowości oraz datę jej wystąpienia.

Id: C75F4BC6-B826-41AD-A0AF-F95841D504AB. Podpisany Strona 3




