
 
 

UCHWAŁA NR XVI/105/2016 
RADY GMINY RACHANIE 

z dnia 22 sierpnia 2016 r. 

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

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 2016 r. poz. 446) oraz art. 6r. ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Lubelskim – Rada Gminy Rachanie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się, że w zamian za uiszczoną  przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, Gmina Rachanie będzie świadczyć usługi odbierania od właścicieli nieruchomości 
odpadów komunalnych zebranych w ilości w jakiej zostały wytworzone na nieruchomości. 

2. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych prowadzony będzie z 
następującą częstotliwością: 

1) odpady zmieszane będą odbierane z obszarów zabudowy zagrodowej, jednorodzinnej i wielorodzinnej nie 
rzadziej niż jeden raz w miesiącu. 

2) odpady komunalne zebrane selektywnie takie jak: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło opakowaniowe, 
bezbarwne i kolorowe oraz wielomateriałowe. 

a) zabudowa zagrodowa i  jednorodzinna : co najmniej jeden raz na trzy miesiące, a w okresie od 1 maja do 
30 września co najmniej jeden raz w miesiącu, 

b) zabudowa wielorodzinna: co najmniej jeden raz w miesiącu. 

3) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz pozostałe komunalne, co 
najmniej jeden raz w roku. 

§ 2. 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieści się w miejscowości 
Rachanie, ul. Wyzwolenia 1. 

2 .  PSZOK  przyjmuje odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rachanie w 
każdy pierwszy piątek każdego miesiąca w godz. od 9.00 do 14.00. 

3. PSZOK odbiera odpady pochodzące z gospodarstw domowych i zebrane w sposób selektywny: 

1) zużyte baterie i akumulatory; 

2) przeterminowane leki i chemikalia; 

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

5) zużyte opony; 
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6) odpady budowlane i rozbiórkowe (dotyczy to odpadów powstałych w wyniku prowadzenia drobnych robót 
nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia); 

7) popiół – od 1 listopada do 30 kwietnia. 

4. PSZOK odmówi przyjęcia odpadów, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazują na to, że nie należą one do grupy 
odpadów komunalnych. 

§ 3. 1. Określa się tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego 
świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub 
prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych: 

2. Uwagi i zastrzeżenia co do odbierania odpadów komunalnych mogą być zgłaszane przez właścicieli 
nieruchomości do Urzędu Gminy Rachanie ul. Dolna 1, 22 – 640 Rachanie, osobiście, pisemnie, telefonicznie i 
drogą elektroniczną. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXI/119/2012  Rady Gminy Rachanie 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. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rachanie. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego. 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zbigniew Żdan 
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