
UCHWAŁA NR XXIII/133/2017
RADY GMINY ROSSOSZ

z dnia 24 listopada 2017 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 

uiszczoną 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 2017r., poz. 1875.) oraz art. 6r ust. 3, 3c i 3d ustawy z dnia 13 września o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r., poz. 1289) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Białej Podlaskiej Rada Gminy Rossosz uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się  następujący sposób i zakres świadczonych usług w zamian za uiszczoną przez właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rossosz:

1) odbiór odpadów komunalnych selektywnie zebranych z nieruchomości w każdej ilości takich jak:

a) papier i tektura,

b) szkło,

c) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,

d) odpady biodegradowalne, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,

e) popioły.

2) odbiór zmieszanych odpadów komunalnych  z nieruchomości w każdej ilości - pozostałych odpadów po 
segregacji, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych;

3) odbiór odpadów komunalnych selektywnie zbieranych takich jak:

a) przeterminowanych leków,

b) zużytych baterii i akumulatorów,

c) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

d) odpadów wielkogabarytowych (np. meble itp.),

e) odpadów budowlanych, rozbiórkowych  powstających w gospodarstwach jednorodzinnych przy pracach 
budowlanych na wykonanie których  nie jest wymagane zgłoszenie lub pozwolenie na budowę,

f) zużytych opon pochodzących z pojazdu o ładowności do 3,5 ton,

g) chemikalii (np. farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony roślin i opakowania po tych środkach) - 
prowadzony będzie w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) lub w przypadku 
odpadów wymienionych lit.c) i d) z „wystawki”.

§ 2. Odbiór odpadów komunalnych odbywać się będzie zgodnie z następującą częstotliwością:
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1) odpady komunalne takie jak:

a) papier i tektura: 2 razy w roku; w miesiącu kwietniu i  wrześniu,

b) szkło:  1 raz na kwartał; w trzecim miesiącu każdego kwartału,

c) metale, tworzywa sztuczne i odpady  wielomateriałowe: w miesiącu lutym, kwietniu, czerwcu, sierpniu, 
październiku i grudniu.

d) odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów: w miesiącu lutym, maju, 
lipcu, wrześniu i listopadzie,

e) popioły paleniskowe: w miesiącu styczniu, kwietniu i listopadzie,

f) zmieszane odpady komunalne: 1 raz w miesiącu.

2) odpady komunalne, takie jak:

a) przeterminowane leki: 2 razy w roku lub po zgłoszeniu napełnienia pojemników znajdujących się na 
terenie aptek i ośrodków zdrowia,

b) zużyte baterie i akumulatory: 2 razy w roku lub po zgłoszeniu napełnienia pojemników znajdujących się 
na terenie placówek oświatowych i handlowych lub z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
(PSZOK),

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: 2 razy w roku; w miesiącu maju i październiku z punktu 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK),

d) odpady wielkogabarytowe: 2 razy w roku; w miesiącu maju i październiku z punktu selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych (PSZOK),

e) odpady budowlane i rozbiórkowe: 2 razy w roku; w miesiącu maju i październiku z punktu selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)

f) zużyte opony z pojazdów o ładowności do 3.5 ton: 2 razy w roku; w miesiącu maju i październiku 
z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK),

g) chemikalia: 2 razy w roku; w miesiącu maju i październiku z punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych (PSZOK),

3) odbiór odpadów wielkogabarytowych i sprzętu elektrycznego i elektronicznego z nieruchomości 
zamieszkałych w formie tzw. „wystawki” odbywać się będzie w miesiącu lipcu.

§ 3. Ustala się stały punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na placu ogólnodostępnym 
przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rossoszu funkcjonujący w zakresie odpadów takich jak: odpady budowlane 
i rozbiórkowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe,  zużyte  opony, zużyte 
baterie i akumulatory, odpady niebezpieczne.

§ 4. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbywa się zgodnie 
z harmonogramem podanym do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy Rossosz oraz 
zamieszczanym na ulotce z harmonogramem wywozu odpadów   z nieruchomości.

§ 5. 1.  Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 
lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości 
zgłasza pisemnie lub osobiście w Urzędzie GminyRossosz,  

ul. Lubelska 8, telefonicznie pod nr 83-3784557, elektronicznie e-mail: gmina@rossosz.pl                                                                                                                      
2. W zgłoszeniu należy podać adres nieruchomości, dane właściciela nieruchomości (imię i nazwisko lub adres 
i nr telefonu), opis zgłaszanych nieprawidłowości, datę wystąpienia nieprawidłowości.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XIII/79/2016 Rady Gminy Rossosz z dnia 28 czerwca 2016r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi  (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2016r. poz. 3020).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rossosz.
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§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Urszula Tomczak
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