
UCHWAŁA NR LXIV/388/2022 
RADY GMINY RUDZINIEC 

z dnia 10 marca 2022 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/245/2020 Rady Gminy Rudziniec z dnia 26 listopada 2020r. 
w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), art. 6r ust. 3, 3a i 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.), po zasięgnięciu 
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach, 

Rada Gminy Rudziniec 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr XXXVIII/245/2020 Rady Gminy Rudziniec z dnia 26 listopada 2020 r. 
w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, poprzez: 

-  dodanie lit. c do § 3 pkt 3, o następującym brzmieniu: 

„bioodpady nie będą odbierane od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi, korzystających z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, w związku z zadeklarowaniem posiadania przez nich kompostownika 
przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne”, 

-   lit. b w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„bioodpady, z zastrzeżeniem że odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów  
zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy w ilości 1 worek 120 l na osobę na miesiąc”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Andrzej Szołtysik 
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