
UCHWAŁA NR VIII/76/2019
RADY GMINY RYCHLIKI

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art.6r ust. 3,3a,3b,3c i 3d ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2010 z późn. zm.) Rada Gminy 
Rychliki, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu w zakresie 
częstotliwości odbierania odpadów komunalnych uchwala, co następuje:

§ 1. 

W zamian za uiszczaną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, świadczone są usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 
wytworzonych na terenie nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami 
komunalnymi.

§ 2. 

1. Odpady komunalne odbierane są z następującą częstotliwością:

1) zmieszane odpady komunalne – dwa razy w miesiącu,

2) tworzywa sztuczne, opakowania z metali i opakowania wielomateriałowe – dwa razy w miesiącu,

3) szkło – raz w miesiącu,

4) papier – raz w miesiącu,

5) odpady biodegradowalne – w okresie od 01 października do 31 marca raz na miesiąc, natomiast w okresie 
od 01 kwietnia do 30 września dwa razy w miesiącu,

6) odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady poremontowe 
oraz zużyte baterie i akumulatory– raz na pół roku w terminach określonych w harmonogramie odbioru 
odpadów komunalnych,

7) odpady niebezpieczne tj. chemikalia oraz przeterminowane leki odbierane będą w miarę zapełnienia się 
kontenera i pojemników przeznaczonych na te odpady, jednakże nie rzadziej niż raz na kwartał,

8) popiół z gospodarstw domowych w okresie od 01 października do 31 marca dwa razy w miesiącu, 
natomiast w okresie od 01 kwietnia do 30 września raz w miesiącu.

2. Odbieranie odpadów komunalnych odbywa się zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów 
komunalnych ustalonym przez przedsiębiorcę, z którym Gmina Rychliki zawarła umowę na odbiór odpadów, 
udostępnionym na stronie internetowej, tj. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rychlikach 
pod adresem www.rychliki-ug.bip-wm.pl, na stronie internetowej Gminy Rychliki pod adresem 
www.rychliki.pl w zakładce Gospodarka Odpadami.

§ 3. 

1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości 
zamieszkałych otrzymuje worki przystosowane do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wymienionych 
w §2 ust. 1 pkt 2-5, jak również właściciel może przekazać selektywnie zebrane odpady komunalnych do 
lokalnych punktów odbioru selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, bez konieczności ponoszenia 
dodatkowych opłat.
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2. Właściciel nieruchomości zamieszkałych może również bezpłatnie przekazać odpady wymienione w §2 
ust. 1 pkt 2-7 do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), tj. do Stacji 
Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Robitach w terminach, zakresie i na zasadach, o których mowa w § 
4 ust. 1-4 niniejszej uchwały.

§ 4. 

1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany na terenie Stacji 
Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Robitach k. Pasłęka świadczy usługi w sposób i w zakresie 
wskazanym w ust. 2 i 3. Szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji oraz czasu przyjmowania odpadów 
w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) opublikowane są na stronie internetowej, tj. 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rychlikach pod adresem www.rychliki-ug.bip-wm.pl, na 
stronie internetowej Gminy Rychliki pod adresem www.rychliki.pl w zakładce Gospodarka Odpadami, oraz na 
tablicach informacyjnych w Urzędzie Gminy w Rychlikach oraz w sołectwach Gminy Rychliki.

2. Właściciele nieruchomości zamieszkałych objętych gminnym systemem gospodarki odpadami 
komunalnymi mogą przekazać nieodpłatnie do PSZOK następujące selektywnie zebrane odpady komunalne 
wytworzone na tych nieruchomościach:

1) chemikalia;

2) zużyte baterie i akumulatory;

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

5) żarówki, świetlówki;

6) metale;

7) zużyte opony samochodowe;

8) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości nie większej niż 3Mg/rok z jednej 
nieruchomości;

9) odpady wytworzone podczas iniekcji domowych (np. zużyte igły i strzykawki, paski do gleukometru itp.).

3. Chcąc oddać odpady, o których mowa w ust. 2 do PSZOK w Robitach bez ponoszenia dodatkowych 
opłat, oddający odpady winien na początku zgłosić to do Urzędu Gminy w Rychlikach w celu wystawienia 
przez pracownika Gminy zaświadczenia potwierdzającego objęcie go systemem gospodarki odpadami 
komunalnymi na terenie Gminy Rychliki. Następnie przed rozładunkiem winien on przedstawić wyżej 
wymienione zaświadczenie oraz dokument  potwierdzający tożsamość pracownikowi Stacji Przeładunkowej 
w Robitach, a także złożyć oświadczenie, że przywiezione odpady stanowią odpady komunalne.

4. Dostarczenie odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) właściciel 
nieruchomości objętej systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, organizuje we własnym zakresie 
i na własny koszt.

5. Przeterminowane leki przyjmowane są w Ośrodku Zdrowia w Rychlikach w godzinach otwarcia.

6. Na terenie Gminnego Zakładu Komunalnego w Rychlikach do kontenera przyjmowane są opady 
niebezpieczne, do których należy oddawać następujące odpady komunalne:

1) odpady niebezpieczne (chemikalia, zużyte baterie, zużyte akumulatory, zużyte oleje i inne),

2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w dniach i godzinach przyjmowania tych odpadów, podanych na 
stronie internetowej, tj w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rychlikach pod adresem 
www.rychliki-ug.bip-wm.pl, na stronie internetowej Gminy Rychliki pod adresem www.rychliki.pl 
w zakładce Gospodarka Odpadami.

§ 5. 

1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
należy zgłaszać do Urzędu Gminy Rychliki, Rychliki 86, 14-411 Rychliki osobiście, telefonicznie lub pisemnie 
(pocztę lub drogą elektroniczną).
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2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać imię, nazwisko, adres nieruchomości, której 
dotyczy zgłoszenie oraz opis niewłaściwego świadczenia usługi wraz z podaniem daty zdarzenia.

§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rychliki.

§ 7. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz 
podania do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychlikach 
oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rychlikach i wchodzi w życie z dniem 
01 stycznia 2020 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Rychliki

Tadeusz Kruk
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