
 UCHWAŁA Nr  XX/162/20
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia  25  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 uiszczaną opłatę za gospodarowanie  odpadami komunalnymi.

Na podstawie art.  18 ust.  2 pkt.  15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010,  z  2020r. poz.
1579,  poz.150,  poz.  284,  poz.  875),  po  zasięgnięciu  opinii  Państwowego  Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej, Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co
następuje:

§  1. Określa  się  szczegółowy  sposób  i  zakres  świadczenia  usług  w  zakresie  odbierania
odpadów od właścicieli  nieruchomości  zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian  za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, w tym:

1) rodzaje i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości;
2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych;
3) sposób  świadczenia  usług  przez  Punkt  Selektywnego  Zbierania  Odpadów

Komunalnych, zwany dalej „PSZOK”;
4) sposób zagospodarowania odpadów komunalnych w odniesieniu  do nieruchomości

zamieszkałych;
5) tryb  i  sposób  zgłaszania  przez  właścicieli  nieruchomości  lub  przez  prowadzącego

punkt selektywnego zbierania odpadów.

§  2. W  zamian  za  opłatę  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  od  właścicieli
nieruchomości  zamieszkałych  wnoszoną  do  Miasta  Rawa  Mazowiecka  będą  odbierane  
z terenu nieruchomości  w każdej ilości następujące rodzaje odpadów komunalnych:

1) zebrane w pojemnikach niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
2) zebrane selektywnie w oznakowanych pojemnikach lub workach  następujące frakcje

odpadów:
a) szkło;
b) papier i tektura (w tym opakowania);
c) metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, tworzywa sztuczne;
d) bioodpady;

3) pozostałe odpady zbierane  selektywnie:
a) zużyty sprzęt elektryczny i  elektroniczny;
b) odpady wielkogabarytowe, meble i inne odpady wielkogabarytowe;
c) zużyte opony z wyłączeniem opon pochodzących z działalności rolniczej oraz

z pojazdów większych niż pojazdy o dopuszczalnej masie  całkowitej 3,5 tony;
d) odpady  budowlane  i  rozbiórkowe  wytwarzane  w  ramach  remontów

prowadzonych  we  własnym  zakresie,  niewymagających   pozwolenia  na
budowę  lub zgłoszenia  zamiaru wykonania robót;

e) odpady tekstylne i odzież;
f) popioły z palenisk i żużel z domowych instalacji grzewczych.



§  3. W  zamian  za  uiszczoną  opłatę  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,
nieruchomości w zabudowie  jednorodzinnej i wielorodzinnej zostaną  wyposażone w worki
oraz pojemniki, służące do selektywnego zbierania  odpadów komunalnych w ramach usługi
świadczonej   przez  wybraną  firmę  w postępowaniu  przetargowym w zakresie  odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z uwzględnieniem wymogów
określonych w  regulaminie utrzymania czystości i porządku dla Miasta  Rawa Mazowiecka.

§  4.1. Ustala  się  następującą  częstotliwość   odbierania  odpadów  komunalnych  z  terenu
nieruchomości:

1) w  zabudowie  jednorodzinnej  i  wielorodzinnej  o  liczbie  do  siedmiu  lokali
mieszkalnych:

a) niesegregowane (zmieszane) – nie rzadziej niż co dwa tygodnie;
b) bioodpady:
 w okresie od 1 kwietnia do 30 września  - nie rzadziej niż raz na tydzień;
 w okresie od 1 października do 31 marca – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;

c) papier i tektura – nie rzadziej niż co  cztery tygodnie;
d) szkło – nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie;
e) tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe – nie rzadziej niż raz

na  cztery tygodnie.
2) z obszarów zabudowy budynkami wielolokalowymi innymi niż wymienione  w pkt. 1

(powyżej siedmiu lokali):
a) niesegregowane  (zmieszane)  odpady  komunalne  –  nie  rzadziej  niż  dwa  razy

w tygodniu;
b) papier, tektura – nie rzadziej niż raz na cztery  tygodnie;
c) szkło – nie rzadziej niż raz na cztery  tygodnie;
d) tworzywa sztuczne i metale – nie rzadziej niż co dwa tygodnie.

2. Ustala  się  następującą  częstotliwość  odbierania  pozostałych  odpadów   zebranych
selektywnie:

1) przeterminowane  leki  –  w  punkcie  selektywnego  zbierania  odpadów  oraz
w wyznaczonych aptekach – w godzinach ich pracy;

2) baterie i akumulatory – w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz w punktach
ich sprzedaży – w godzinach ich pracy;

3) zużyty  sprzęt  elektryczny  i  elektroniczny  –  w  punkcie  selektywnego  zbierania
odpadów oraz w punktach ich sprzedaży – w godzinach ich pracy oraz dwa razy  
w roku  bezpośrednio sprzed terenu nieruchomości;

4) meble i odpady wielkogabarytowe – w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz
dwa razy w roku bezpośrednio sprzed terenu nieruchomości;

5) odpady  budowlane  i  rozbiórkowe  pochodzące  z  prowadzenia  drobnych  prac
niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia  zamiaru budowy lub wykonania
robót-  pobranie od podmiotu odbierającego odpady komunalne pojemnika i ustalenie
terminu odbioru;

6) chemikalia  –  w  punkcie  selektywnego  zbierania  odpadów  oraz   w  punkcie  ich
sprzedaży – w godzinach ich otwarcia;

7) zużyte opony – w punkcie selektywnego zbierania odpadów – 4 sztuki  opon w danym
roku kalendarzowym od każdego mieszkańca  Miasta  Rawa Mazowiecka  będącego
właścicielem  samochodu  osobowego  zarejestrowanego   na  terenie  Miasta   oraz  
w punktach ich sprzedaży – w godzinach pracy;

8) tekstylia i odzież – w punkcie selektywnego zbierania odpadów.



§ 5.1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów świadczyć będzie usługi od poniedziałku do
soboty – w godzinach  jego otwarcia.
2. Uzupełniającymi  punktami  selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych  są  punkty
skupu  surowców  wtórnych  zajmujące  się  skupem  wyselekcjonowanych  odpadów
komunalnych.
3.  Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmowane  są nieodpłatnie
odpady komunalne  posegregowane w sposób określony w § 2, w ilościach nielimitowanych,
z zastrzeżeniem  odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odebrane w ilości  nie większej niż
300  kg  w  ciągu  roku  od  właściciela  nieruchomości,  a  w  przypadku  budynków
wielorodzinnych jednego lokalu oraz zużyte opony samochodowe do 3,5 tony w ilości 4 szt.
na rok. 
4. Punkt  selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych  nie  przyjmuje  odpadów
z  działalności  gospodarczej,  w  stosunku,  do  których   obowiązują  odrębne  przepisy
gospodarowania odpadami.
5. Operator PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazują na
to, że  nie powstały one  na nieruchomościach, na której zamieszkują mieszkańcy.

§ 6. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w ramach gminnego systemu
gospodarki odpadami przekazywane są uprawnionym  podmiotom w celu poddania procesom
odzysku,  recyklingu  i  unieszkodliwiania  zgodnie  z  obowiązującymi  w  tym  zakresie
przepisami prawa.

§  7. Określa  się  tryb  i  sposób  zgłaszania  przez  właścicieli  nieruchomości  i  przypadków
niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od
właścicieli  nieruchomości  lub  przez  prowadzącego  punk  selektywnej  zbierania  odpadów
komunalnych:

1) uwagi  i  zastrzeżenia  w  przypadku   niewłaściwego  świadczenia  usług  przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości i PSZOK
właściciel nieruchomości  zgłasza do Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, pl. Piłsudskiego
4, w ciągu 24 godzin od chwili  zaistnienia sytuacji   niewykonania bądź nienależytego
wykonania  zadania osobiście, telefonicznie, elektronicznie lub na piśmie na adres e-mail:
um@rawamazowiecka.pl.  W  zgłoszeniu  należy  podać:  adres  nieruchomości,  datę
wystąpienia nieprawidłowości, przedmiot zdarzenia.

2) Burmistrz  Miasta  Rawa  Mazowiecka   udziela  pisemnej  odpowiedzi  na  zgłoszenie,  
o  którym  mowa   w §7  pkt.  1  nie  później  niż  w terminie  7  dni  od  dnia,  w  którym
zgłoszenie wpłynęło do Urzędu Miasta.

§ 8. Odpady komunalne  powstałe na nieruchomości, posegregowane niezgodnie z zasadami
określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku publicznego na terenie miasta
Rawa Mazowiecka będą traktowane  jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne  
i  nie  będą  odbierane  w  dniu  zbiórki  odpadów  selektywnie  zebranych.  Sposób
zagospodarowania  poszczególnych  rodzajów  odpadów  komunalnych  od  właścicieli
nieruchomości  określają  przepisy  ustawy  z  dnia  14  grudnia  2012r,  o  odpadach
(Dz. U. z 2020 r. poz. 797).

§ 9. Burmistrz Miasta  Rawa Mazowiecka podaje do publicznej wiadomości  harmonogram
określający  terminy  odbioru  poszczególnych  rodzajów  odpadów  komunalnych  oraz
zbieranych  w sposób objazdowy  poprzez wystawkę  odpadów wielkogabarytowych oraz
sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
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§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

§ 11. Traci  moc uchwała Nr XXII/171/12 z  dnia 28 listopada 2012r.  Rady Miasta  Rawa
Mazowiecka  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 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia  20 maja 2015r. poz.2161, Dz. Urz.
Woj. Łódzkiego z 2013r., poz. 1118 i poz. 3149).

§ 12. Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Rawa Mazowiecka

Grażyna Dębska


