UCHWAŁA NR XXXI/279/2021
RADY GMINY RUDNIK
z dnia 29 września 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXII/194/2020 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 pażdziernika 2020 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. 18 ust.2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.
z 2021r., poz.1372 z późn. zm.) oraz art.6r ust.3, 3a-3d ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j.Dz. U. z 2021r., poz. 888 z późn. zm.), po konsultacjach przeprowadzonych w trybie
Uchwały Nr XXXIV/244/2018 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 luty 2018r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia
konsultacji społecznych
Rada Gminy Rudnik
uchwala:
§ 1.
W uchwale Nr XXII/194/2020 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 pażdziernika 2020r. 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 dokonuje się następujących zmian:
1. w § 2 ust.2 skreśla się pkt 6 i pkt 8.
2. w § 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu "Ustala się, iż w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, odbiera się bezpośrednio sprzed nieruchomości nie więcej niż 4 sztuki (worki). frakcji
bioodpady".
3. § .2 ust.3 otrzymuje brzmienie „Ustala się, że w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi nieruchomość zostanie wyposażona za pośrednistwem przedsiębiorcy odbierającego odpady
komunalne w worki do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych, o pojemności i kolorach określonych
zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego
sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (tj.Dz. U. z 2019r., poz.2028), w ilości każdorazowo
równej oddanym przez właściciela nieruchomości workom wypełnionym selektywnie zbieranymi odpadami,
nie więcej jednak niż 4 sztuki z koloru brązowego".
4. w § 3 skreśla się ust.4
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudnik.
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§ 3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2022.

Przewodniczący Rady Gminy
Ireneusz Jaśkowski
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Uzasadnienie
Przyczyną zmian są czynniki ekonomiczne podyktowane otwarciem Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Rudnik. Celem projektu jest przedewszystkim ograniczenie kosztów
w gospadarce odpadami. Projekt uchwały poddano konsultacjom społecznym. Termin konsultacji: od
20 września 2021r. do 27 września 2021r. Wynik konsultacji: w terminie konsultacji nie wniesiono uwag.
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