
UCHWAŁA NR LXXVIII/.../2022 
RADY GMINY RUDZINIEC 

z dnia 22 listopada 2022 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudziniec 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1,  art. 41 ust 1  ustawy z dnia  8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 z późn. zm.) po zasięgnięciu 
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach, 

Rada Gminy Rudziniec uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudziniec, stanowiący 
załącznik do nin. uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/244/2020 Rady Gminy Rudziniec z dnia 26 listopada 2020r.                   
w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudziniec. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec 

§ 4. Uchwała  podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 01.01.2023 r. 
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Załącznik do uchwały Nr LXXVIII/.../2022 

Rady Gminy Rudziniec 

z dnia 22 listopada 2022 r. 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 
NA TERENIE GMINY RUDZINIEC 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rudziniec zwany dalej „Regulaminem”, 
określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rudziniec. 

Rozdział 2. 
Wymagania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych  

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości są obowiązani do zbierania powstałych na terenie nieruchomości 
odpadów komunalnych w sposób selektywny, poprzez wydzielenie z nich następujących frakcji: 

1) papier; 

2) szkło; 

3) metale; 

4) tworzywa sztuczne; 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

6) bioodpady; 

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

9) zużyte opony 

10) odpady niebezpieczne; 

11) przeterminowane leki i chemikalia; 

12) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi, w szczególności igły i strzykawki; 

13) zużyte baterie i akumulatory; 

14) odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych; 

15) odpady tekstyliów i odzieży; 

16) odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków 
i cmentarzy zbieranych odrębnie od innyh bioodpadów stanowiących odpady komunalne. 

2. Pozostałe po segregacji odpady komunalne należy zbierać jako niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne. 

3. Odpady objęte odbiorem z terenu nieruchomości wymienione zostały w ust. 1 pkt 1-9 oraz 
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 

4. Zwalnia się w całości właścicieli nieruchomości zabudowanych jednorodzinnymi budynkami 
mieszkalnymi z obowiązku posiadania pojemnika na bioodpady, w przypadku zadeklarowania przez nich 
kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych 
i korzystania przez nich z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi. 

5. Określa się następujące wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady 
komunalne w kompostownikach przydomowych, na terenie nieruchomosci zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi: 
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a) w gotowych kompostownikach ogrodowych, 

b) w drewnianych kompostownikach o budowie ażurowej, wykonanych z desek lub zaimpregnowanych belek, 
ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu; kompostowania nie prowadzi się 
w dołach lub zbiornikach betonowych ograniczających dostęp powietrza. 

Rozdział 3. 
Wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkt 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

§ 3. 1. Ustala się, że selektywne zbieranie odpadów komunalnych prowadzone przez punkt selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych obejmuje przyjmowanie następujących odpadów: 

1) papier; 

2) szkło; 

3) metale; 

4) tworzywa sztuczne; 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

6) bioodpady; 

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

9) zużyte opony 

10) odpady niebezpieczne; 

11) przeterminowane leki i chemikalia; 

12) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi, w szczególności igły i strzykawki; 

13) zużyte baterie i akumulatory; 

14) odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych; 

15) odpady tekstyliów i odzieży; 

16) odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielegnacji terenów zielonych, ogrodów, parków 
i cmentarzy zbieranych odrębnie od innych bioodpadów stanowiących odpady komunalne. 

2. Właściciele nieruchomości korzystający z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych są 
obowiązani do dostarczenia odpadów wymienionych w ust. 1 we własnym zakresie oraz na własny koszt. 

Rozdział 4. 
Wymagania w zakresie uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości 

służących do użytku publicznego 

§ 4. Właściciele nieruchomości obowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 
z części nieruchomości służących do użytku publicznego w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu 
przechodniów i pojazdów, poprzez zbieranie, zamiatanie, zmywanie, odgarnianie w miejsca nie utrudniające 
ruchu oraz konieczności zatrzymywania się pojazdów, a ponadto nie zagrażające istniejącej roślinności oraz 
umożliwiające swobodny odpływ wody do kanalizacji deszczowej. 

Rozdział 5. 
Wymagania w zakresie mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami 

naprawczymi 

§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się w miejscach 
nieprzeznaczonych do użytku publicznego, na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości, w 
sposób zapewniający odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej bądź zbiornika bezodpływowego, 
z którego są usuwane zgodnie z Regulaminem, przy użyciu środków biodegradowalnych. 
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2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może odbywać się wyłącznie 
w miejscach, w których prace związane z naprawą pojazdów nie będą powodowały zanieczyszczenia 
środowiska wodno-gruntowego, a sposób postępowania z odpadami powstającymi w wyniku naprawy będzie 
zgodny z przepisami ustawy o odpadach. 

Rozdział 6. 
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz 
na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania 

pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 6. 1. Na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na 
drogach publicznych stosuje się następujące rodzaje pojemników i worków przeznaczonych do zbierania 
odpadów komunalnych: 

1) pojemniki o pojemności 120 l, 

2) pojemniki o pojemności 240 l, 

3) pojemniki o pojemności 1100 l, 

4) worki do gromadzenia selektywnie zebranych odpadów o pojemności 80 l i 120 l, 

5) pojemniki (kosze uliczne) o minimalnej pojemności 20 l. 

§ 7. 1. Minimalna pojemność pojemników na odpady niesegregowane (zmieszane) dla nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi wynosi: 

1) dla nieruchomości zamieszkałej przez 1 – 2 osoby – 120 l; 

2) dla nieruchomości zamieszkałej przez 3 – 4 osoby – 240 l ; 

3) dla nieruchomości, zamieszkałej przez 5-7 osób  -  120 l i 240 l, 

4) dla nieruchomości zamieszkałej przez 8-9 osób - dwa pojemniki 240 l, 

5) dla nieruchomości zamieszkałej przez 10 osób i więcej – dwa pojemniki 240 l i pojemnik 120l. 

2. Minimalna pojemność pojemników na odpady niesegregowane (zmieszane) dla nieruchomości 
zabudowanych budynkami wielolokalowymi wynosi 1100 l. 

§ 8. 1. Minimalna pojemność worków na odpady komunalne, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-5 nin. 
uchwały wynosi: 

1) na papier         - 120 l; 

2) na szkło           -  80 l; 

3) na tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe i metale – 120 l. 

2. Minimalna pojemność pojemników na bioodpady wynosi 120 l. 

3. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na nieruchomości zabudowanej budynkiem 
wielolokalowym stosuje się pojemniki na frakcje odpadów wymienionych w ust. 1, każdy o minimalnej 
pojemności 1100 l . 

4. Pojemniki  i worki na odpady zbierane selektywnie muszą posiadać informację w formie graficznej lub 
tekstowej o ich przeznaczeniu, przy uwzględnieniu tego, że: 

1) na bioodpady pojemniki będą koloru brązowego oznaczone napisem „BIO”; 

2) na papier pojemniki i worki będą koloru niebieskiego oznaczone napisem „PAPIER”; 

3) na szkło pojemniki i worki będą koloru zielonego oznaczone napisem „SZKŁO”; 

4) na tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe i metale pojemniki i worki będą koloru 
żółtego oznaczone napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”. 

4. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają niesegregowane 
(zmieszane) odpady komunalne, zobowiązani są dostosować ilość i pojemność pojemników na te odpady, do 
swych indywidualnych potrzeb, przy uwzględnieniu tego, że: 
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1) dla przedszkoli i szkół wszelkiego typu na każde dziecko, ucznia i pracownika musi przypadać co najmniej 
12 l pojemności pojemnika miesięcznie; przy czym  każda z tych placówek winna być wyposażona w co 
najmniej 1 pojemnik o min. pojemności 120 l; 

2) dla lokali handlowych na każde 10 m2 powierzchni całkowitej lokalu musi przypadać co najmniej 20 l 
pojemności pojemnika miesięcznie, przy czym na jeden lokal musi przypadać co najmniej jeden pojemnik 
o min. pojemności 120 l;  

3) dla lokali gastronomicznych na jedno miejsce konsumpcyjne musi przypadać co najmniej 8 l pojemności 
pojemnika miesięcznie, przy czym na jeden lokal musi przypadać co najmniej jeden pojemnik o min. 
pojemności 120 l; 

4) dla hoteli, pensjonatów itp. na jedno łóżko musi przypadać co najmniej 10 l pojemności pojemnika 
miesięcznie, przy czym na jeden obiekt musi przypadać co najmniej jeden pojemnik o min. pojemności 
120 l; 

5) dla zakładów pracy na każdego pracownika musi przypadać co najmniej 10 l pojemności pojemnika 
miesięcznie, przy czym każdy z tych zakładów winien być wyposażony co najmniej jeden pojemnik o min. 
pojemności 120 l; 

6) dla ogródków działkowych (rekreacyjnych) na działkę nie mniej niż jeden pojemnik o min. pojemności 
120 l; 

7) inne nieruchomości niewymienione wyżej – muszą być wyposażone w co najmniej jeden pojemnik o min. 
pojemności 120 l. 

5. Właściciele, o których mowa w ust. 4 dostosują wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki na 
odpady segregowane odpowiednio do rodzaju wytwarzanych odpadów. Minimalna pojemność pojemników lub 
worków wynosi: 

1) na bioodpady  - 120 l ; 

2) na papier         - 120 l; 

3) na szkło           -  80 l; 

4) na tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe i metale – 120 l. 

§ 9. Tereny przeznaczone do użytku publicznego oraz drogi publiczne powinny być wyposażone 
w pojemniki (kosze uliczne) przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych o minimalnej pojemności  20 l. 

§ 10. Warunki rozmieszczania pojemników  i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 
oraz utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym : 

1. Pojemniki oraz worki należy umieszczać na terenie nieruchomości, z której odbierane są odpady, 
w miejscu wyodrębnionym i przygotowanym przez właściciela nieruchomości, zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

2. Rozmieszczenie pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie 
nieruchomości powinno zapewniać łatwy dostęp dla użytkowników, a także możliwość przemieszczania 
pojemników i worków celem przygotowania ich do odbioru sprzed nieruchomości w dniu odbioru odpadów 
zgodnie z harmonogramem odbioru. 

3. Odległość pomiędzy pojemnikami na odpady rozstawionymi na drogach publicznych powinna być 
dostosowana do panującego na danym terenie ruchu pieszych, przy czym kosze uliczne na drogach publicznych 
powinny być usytuowane: 

a) w terenie zabudowanym – w odległości nie większej niż 1000 m od siebie; 

b) w terenie niezabudowanym – co najmniej na wszystkich przystankach komunikacyjnych. 

§ 11. Właściciele nieruchomości wypełniają obowiązek utrzymania pojemników w odpowiednim stanie 
sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez: 

1) nie dopuszczanie do przepełnienia pojemników, a nadmiar odpadów należy umieszczać w workach 
z tworzywa sztucznego; 

2) zamykanie pojemników w celu zabezpieczenia odpadów przed dostępem wód opadowych oraz zwierząt; 
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3) czyszczenie i dezynfekcję nie rzadziej niż raz na kwartał; 

4) dokonywanie przeglądów, konserwacji oraz wymiany w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia 
uniemożliwiającego ich dalsze użytkowanie; 

5) kontrolę stanu technicznego pojemników co najmniej 2 razy w roku. 

Rozdział 7. 
Utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów. 

§ 12. Ustala się następujące zasady utrzymania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych 
w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym: 

1) miejsce gromadzenia odpadów należy na bieżąco oczyszczać ze wszystkich odpadów komunalnych 
znajdujących się poza pojemnikami lub workami poprzez umieszczenie odpadów w pojemnikach lub 
workach lub samodzielne dostarczenie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

2) pojemniki lub worki na odpady komunalne należy zabezpieczyć przed działaniem czynników 
zewnętrznych, celem uniemożliwienia wydostania się odpadów z pojemników lub worków oraz poza 
miejsce przeznaczone do ich gromadzenia, w szczególności poprzez zamykanie pokrywy pojemnika oraz 
zawiązywanie worka. 

3) miejsce gromadzenia odpadów należy utrzymywać w czystości poprzez mycie, dezynfekcję lub 
dezynsekcję w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na rok. 

Rozdział 8. 
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych 

i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 13. 1. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 
nieruchomości: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 

a) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych– nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia 
do października oraz nie rzadziej niż raz na cztery  tygodnie w okresie od listopada do marca; 

b) z budynków wielolokalowych – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do 
października oraz nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie w okresie od listopada do marca. 

2) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny: papier, szkło, tworzywa sztuczne, odpady 
opakowaniowe wielomateriałowe, metale – nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie. 

3) bioodpady: 

a) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych– nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia 
do października oraz nie rzadziej niż raz na cztery  tygodnie w okresie od listopada do marca; 

b) z budynków wielolokalowych – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do 
października oraz nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie w okresie od listopada do marca. 

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych wymienionych w ust 1 z terenu nieruchomości następuje poprzez 
przekazanie ich przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne wyłonionemu przez gminę. 

3. Pozbywanie się odpadów typu: papier, szkło, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe 
wielomateriałowe, metale, bioodpady dopuszczalne jest również poprzez samodzielne dostarczenie ich do 
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy. 

4. Pozbywanie się selektywnie zbieranych odpadów w postaci zużytych opon, zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych  następuje w ramach zbiórek 
akcyjnych, w formie tzw. wystawek (na chodniku albo na poboczu przed nieruchomościami) przez 
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, nie rzadziej niż 2 razy w ciągu roku. Ponadto właściciel 
nieruchomości może samodzielnie dostarczyć te odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych na terenie Gminy. 

5. Pozbywanie się selektywnie zebranych przeterminowanych leków odbywa się poprzez samodzielne 
dostarczenie ich do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy lub do 
wyznaczonych punktów aptecznych na terenie Gminy, najpóźniej w ciągu roku od daty powstania. 
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6. Pozbywanie się selektywnie zebranych odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych 
powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji 
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, selektywnie 
zebranych odpadów niebezpiecznych, chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów  odbywa się poprzez 
samodzielne dostarczenie ich do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy, 
najpóźniej w ciągu miesiąca od daty powstania. 

7. Odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych winny być dostarczane do punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy, w ilości określonej uchwałą Rady Gminy 
w Rudzińcu w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od daty powstania. W przypadku powstania większej ilości 
odpadów budowlanych i rozbiórkowych niż ilość określona w w/w uchwale, właściciel nieruchomości ma 
obowiązek pozbycia się tych odpadów we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 

8. Pozbywanie się selektywnie zebranych odpadów tekstyliów i odzieży odbywa się poprzez samodzielne 
dostarczenie ich do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy, najpóźniej 
w ciągu roku od daty powstania. 

9. Odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków 
i cmentarzy winny być dostarczone do punktu selektywnego zbierania odpadów komunlanych na terenie 
Gminy, w ilości określonej uchwałą Rady Gminy Rudziniec w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunlanych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian 
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę  za gospodarowanie odpadami komunalnymi, najpóźniej 
w ciągu tygodnia, od daty powstania. W przypadku powstania większej ilości odpadów niż ilość określona 
w w/w uchwale, właściciel nieruchomości ma obowiązek pozbycia się tych odpadów we własnym zakresie i na 
własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 14. Sposób i częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych powstających na terenie 
nieruchomości, z których Gmina nie przejęła obowiązku odbioru odpadów komunalnych (nieruchomości 
niezamieszkałe), selektywnie zebranych i niesegregowanych (zmieszanych), następuje według zasad 
ustalonych w umowie dotyczącej pozbywania się odpadów komunalnych zawartej przez właściciela 
nieruchomości, przy czym nie może być rzadszy niż raz na miesiąc. 

§ 15. 1. Częstotliwość pozbywania się odpadów z terenów przeznaczonych do użytku publicznego oraz 
z dróg publicznych nie może być rzadsza niż raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października oraz 
nie rzadsza niż raz na cztery tygodnie w okresie od listopada do marca. 

2. Pozbywanie się odpadów  komunalnych z terenów, o których mowa w ust. 1 następuje poprzez zawarcie 
stosownej umowy dotyczącej pozbywania się odpadów komunalnych. 

§ 16. 1. Właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe jest 
zobowiązany do oprózniania zbiornika bezodpływowego z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do 
jego przepełnienia - jednak nie rzadziej niż 3 razy w ciągu roku. 

2. Właściciel nieruchomości wyposażonej w przydomową oczyszzcalnię ścieków jest zobowiązany do 
opróżniania osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków z częstotliwością zapewniającą 
niedopuszczenie do jego przepełnienia, zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną - jednak nie rzadziej niż 
1 raz na rok. 

Rozdział 9. 
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. 

§ 17. 1. Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji (odpady kuchenne) 
powinny być w miarę istniejących możliwości w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we 
własnym zakresie, np. poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach w zabudowie 
jednorodzinnej. 

2. Należy zapobiegać zmieszaniu odpadów ulegających biodegradacji z innymi odpadami. 

3. W celu zapobiegania powstawania odpadów takich jak zużyte baterie i akumulatory, zaleca się 
stosowanie baterii i akumulatorów o przedłużonej żywotności. 
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4. W celu zapobiegania powstawania odpadów takich jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zaleca 
się by sprawny sprzęt, którego nie potrzebujemy oddać innym osobom lub instytucjom do dalszego 
użytkowania, natomiast niesprawny sprzęt poddać naprawie lub oddać do punktu sprzedaży nowego sprzętu. 

5. W celu zapobiegania powstawania odpadów opakowaniowych, zaleca się stosowanie opakowań 
wielokrotnego użytku lub produktów bez opakowań. 

6. W celu zapobiegania powstawania odpadów komunalnych zamiast wyrzucenia produktu zaleca się 
rozważenie możliwości ponownego jego wykorzystania, naprawy lub odnowienia. 

7. W celu zapobiegania powstawaniu i składowaniu odpadów komunalnych, zaleca się organizowanie 
w różnych instytucjach kampanii informacyjnych i edukacyjnych zwiększających świadomość ekologiczną 
społeczeństwa i propagujących selektywne zbieranie surowców wtórnych oraz promujących naprawy, jak 
i ponowne wykorzystanie materiałów i produktów. 

8. Zapobieganie powstawania odpadów lub ograniczanie ich ilości i negatywnemu oddziaływaniu na 
środowisko 

Rozdział 10. 
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 18. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy: 

1) sprawowanie właściwej opieki nad zwierzętami domowymi, w taki sposób, aby zwierzęta te nie stanowiły 
zagrożenia dla ludzi na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku; 

2) natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na terenach 
przeznaczonych do wspólnego użytku i umieszczanie ich w pojemnikach przeznaczonych do zbierania 
odpadów komunalnych umieszczonych na tych terenach. Obowiązek ten nie dotyczy osób 
niepełnosprawnych ruchowo, niewidomych, niedowidzących, korzystających z pomocy psów asystujących; 

3) zabezpieczenie nieruchomości przed samodzielnym wydostaniem się zwierząt domowych poza teren 
nieruchomości; 

4) wyprowadzanie w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku psów na uwięzi, a psów rasy uznanej za 
agresywną lub w inny sposób zagrażających otoczeniu – w nałożonym kagańcu, chyba, że ze względu na 
rasę, wiek, stan zdrowia, cechy anatomiczne zwierzęcia byłoby to nieuzasadnione. 

Rozdział 11. 
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych 
nieruchomościach 

§ 19. 1. Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich: 

1) na nieruchomościach zabudowanych budynkami wielolokalowymi; 

2) na terenach zajętych przez instytucje użyteczności publicznej. 

2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt 
gospodarskich w odpowiednio przystosowanych miejscach zagrodowych. 

3. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, zobowiązani są: 

1) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych, 

2) gromadzić i usuwać nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką, w sposób przewidziany dla ścieków; 

3) składować obornik w wybetonowanej gnojowni, na terenie płaskim, tak by odcieki nie mogły przedostawać 
się do wód powierzchniowych; 

4) przetrzymywać gnojowicę w szczelnych i regularnie opróżnianych zbiornikach, w sposób 
uniemożliwiający przedostanie się do wód powierzchniowych. 

Rozdział 12. 
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji orazterminy jej przeprowadzenia 

§ 20. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary: 
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1) nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi; 

2) zabudowane obiektami użyteczności publicznej oraz obiektami lub magazynami wykorzystywanymi 
odpowiednio do przetwórstwa lub przechowywania produktów rolno-spożywczych; 

3) gospodarstw rolnych. 

2. Deratyzacja winna być przeprowadzana w następujących terminach: od 5 do 15 kwietnia oraz od 5 do 
15 października każdego roku. 
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UCHWAŁA NR LXXVIII/.../2022 
RADY GMINY RUDZINIEC 

z dnia 22 listopada 2022 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 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 6r ust. 3, 3 a, 3b, 3c i 3d ustawy z dnia 13 września 
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.), po 
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach, 

Rada Gminy Rudziniec uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres 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, w tym częstotliwość odbierania 
odpadów od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych oraz tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków 
niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

§ 2. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
z nieruchomości zamieszkałych odbierane będą wszystkie odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) 
i frakcje odpadów segregowanych, zgodnie z § 3 niniejszej uchwały oraz wyposażenie przedmiotowych 
nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych. Opłata ta obejmować będzie również 
przyjmowanie odpadów komunalnych w PSZOK-u, zgodnie z § 4 niniejszej uchwały. 

§ 3. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:  

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 

a) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych– nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia 
do października oraz nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie w okresie od listopada do marca; 

b) z budynków wielolokalowych – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do 
października oraz nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie w okresie od listopada do marca. 

2) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny: papier, szkło, tworzywa sztuczne, odpady 
opakowaniowe wielomateriałowe, metale – nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie. 

3) bioodpady: 

a) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych– nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia 
do października oraz nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie w okresie od listopada do marca; 

b) z budynków wielolokalowych – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do 
października oraz nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie w okresie od listopada do marca; 

c) 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. 

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony w ilości do 4 szt. na osobę na rok, meble i inne 
odpady wielkogabarytowe: nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku w ramach zbiórek akcyjnych, w formie 
tzw. wystawek przeprowadzonych zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. 

§ 4. 1. Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych można przekazać następujące odpady 
komunalne zebrane w sposób selektywny: 

a) papier, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło, tworzywa sztuczne i metal; 
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b) bioodpady, z zastrzeżeniem, że odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów 
zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy w ilości 1 worek lub pojemnik 120 l na osobę na miesiąc; 

c) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

e) zużyte opony w ilości do 4 szt. na osobę na rok; 

f) odpady niebezpieczne; 

g) przeterminowane leki i chemikalia; 

h) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi, w szczególności igły i strzykawki; 

i) zużyte baterie i akumulatory; 

j) odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych w ilości 25 kg na osobę na rok; 

k) tekstylia i odzież. 

2. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ustawia się pojemniki na poszczególne 
rodzaje odpadów komunalnych. 

3. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie przyjmuje odpadów z działalności 
gospodarczej, w stosunku do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarki odpadami. 

4. Oddający odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych: 

1) ma obowiązek rozładunku odpadów i umieszczenie ich w miejscu i w sposób wskazany przez pracownika 
obsługi punktu; 

2) w przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana do ich 
natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z przepisami prawa. 

§ 5. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 
od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, należy 
zgłaszać w terminie 2 dni roboczych, licząc od dnia zaistnienia zdarzenia: 

1) pisemnie na adres – Urząd Gminy Rudziniec ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec; mail: 
gmina@rudziniec.pl; 

2) telefonicznie pod numer 32/4000 783. 

2. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej imię i nazwisko oraz adres nieruchomości, a także datę i opis 
zaistniałej sytuacji niewłaściwego świadczenia usługi. 

§ 6. Traci moc uchwała 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 opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec. 

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2023 r. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 626AA71B-090A-498A-9A5D-3E69871BCCD4. Projekt Strona 2



UCHWAŁA NR .../..../2022 

RADY GMINY RUDZINIEC 

z dnia .... listopada 2022 r. 

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Rudziniec z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. 

z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) na rok 2023” 

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. 

zm.) po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

Rada Gminy Rudziniec 

uchwala, co następuje:  

1. Przyjmuje się „Program współpracy Gminy Rudziniec z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. 

zm.) na rok 2023”, w brzmieniu ustalonym jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec. 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              Załącznik  

              do Uchwały Nr ..../..../2022  

              Rady Gminy Rudziniec  

              z dnia .... listopada 2022 r.  

 

 

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY 

GMINY RUDZINIEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY 

O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE 

NA ROK 2023 

 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Ilekroć w niniejszym programie mówi się o:  

- ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)  

- zadaniu publicznym - należy przez to rozumieć zadania o kreślone w art. 4.ustawy,  

-organizacjach- należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa  

w art. 3 ust. 3 ustawy,  

-Programie - należy przez to rozumieć "Roczny program współpracy Gminy Rudziniec  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023",  

- Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Rudziniec,  

- Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Rudziniec.  

2.Roczny Program Współpracy określa formy, zasady i zakres współpracy organów samorządowych 

Gminy Rudziniec z organizacjami pozarządowymi, a także priorytety zadań publicznych, których 

realizacja związana będzie z udzieleniem pomocy publicznej.  

 

Rozdział II 

CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU 

 

1. Celem głównym Programu jest zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców gminy oraz 

wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez budowanie i umacnianie partnerstwa 

pomiędzy gminą a organizacjami.  

2. Celami szczegółowymi Programu są:  

1) poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy,  

2) racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych,  

3) otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność w wykonywaniu zadań publicznych,  

4) integracja organizacji lokalnych obejmujących zakresem działania sferę zadań publicznych,  

5) wzmocnienie potencjału organizacji oraz rozwój wolontariatu,  

6) promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich.  

 

Rozdział III 

ZASADY WSPÓŁPRACY 

 

Współpraca Gminy z organizacjami odbywa się na zasadach:  

l) pomocniczości - oznacza to, że gmina powierza organizacjom realizację zadań własnych,  

a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy,  

2) suwerenności stron - oznacza to, że stosunki pomiędzy gminą a organizacjami kształtowane będą  

z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności w swojej działalności statutowej,  

3) partnerstwa - oznacza to dobrowolną współpracę równorzędnych sobie podmiotów  

w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów,  



4) efektywności - oznacza to wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie największych efektów  

w realizacji zadań publicznych,  

5) uczciwej konkurencji - oznacza to wymóg udzielania tych samych informacji odnośnie 

wykonywanych działań zarówno przez podmioty publiczne jak i niepubliczne, a także obowiązek 

stosowania tych samych kryteriów przy dokonywaniu oceny tych działań i podejmowaniu decyzji 

odnośnie ich finansowania,  

6) jawności - oznacza to, że wszystkie możliwości współpracy gminy z organizacji są powszechnie 

wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur i kryteriów podejmowania 

decyzji.  

 

Rozdział IV 

ZAKRES PRZEDMIOTOWY 

 

Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami jest:  

1) realizacja zadań Gminy określonych w ustawie,  

2) podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców gminy,  

3) określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania,  

4) konsultowanie projektów uchwał Rady na etapie ich tworzenia.  

 

Rozdział V 

FORMY WSPÓŁPRACY 

 

Współpraca Gminy z organizacjami odbywa się w formach:  

1) zlecania organizacjom realizacji zadań publicznych, na zasadach określonych w ustawie, w formie 

powierzania lub wspierania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie lub 

dofinansowanie ich realizacji.  

2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i realizowanych zadaniach,  

3) konsultowania z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę               

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zgodnie z postanowieniami 

Uchwały Nr XLIV/585/2010 Rady Gminy Rudziniec z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 

w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji, zmienionej uchwałą nr XXIX/259/2016 Rady Gminy Rudziniec z dnia 20 października 

2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w 

dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (t. j. DZ.URZ.WOJ.SLA 

2010.156.2568 z późn. zm.),  

4) tworzenia w miarę potrzeb przez organy gminy wspólnych zespołów o charakterze doradczym                 

i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji oraz przedstawicieli właściwych organów 

gminy,  

5) informowania o zadaniach publicznych, które będą realizowane w danym roku wraz z podaniem 

wysokości środków przeznaczonych z budżetu gminy na realizację tych zadań, a także o ogłaszanych 

konkursach ofert oraz o sposobach ich rozstrzygnięć i o sposobie realizacji,  

6) udzielania, w miarę możliwości, wsparcia technicznego, organizacyjnego i merytorycznego                      

w szczególności poradnictwa i doradztwa,  

7 ) umów o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie,  

 

 

Rozdział VI 

PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE 

 

l. Zakres zadań objętych Programem obejmuje wyłącznie sferę zadań publicznych określonych                   

w art. 4 ustawy a dotyczących· zadań własnych gminy.  



2. Ustala się następujące zadania jako priorytetowe, które mogą być zlecane do realizacji organizacjom 

prowadzącym działalność statutową w danej dziedzinie:  

1) ochrony i promocji zdrowia,  

2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,  

3) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,  

4) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,  

5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,  

6) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,  

7) porządku i bezpieczeństwa publicznego,  

8) ratownictwa i ochrony ludności.  

 

Rozdział VII 

OKRES REALIZACJI PROGRAMU 

 

Niniejszy Program realizowany będzie w okresie od 0l stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.  

 

Rozdział VIII 

SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU 

 

1. Realizacja zadania publicznego odbywa się w trybie otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy 

odrębne przewidują inny tryb zlecania.  

2. Realizacja zadania publicznego może mieć formę:  

1) powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich 

realizacji;  

2) wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich 

realizacji.  

 

Rozdział IX 

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU 

 

W 2023 roku na realizację zadań publicznych objętych niniejszym programem planuje się przeznaczyć 

kwotę w wysokości 562 000 złotych. Powyższe środki zabezpieczone zostaną w budżecie gminy na 

2023 rok.  

 

Rozdział X 

SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU 

 

1. Wójt Gminy Rudziniec dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania wspieranego lub powierzanego 

organizacji pozarządowej na zasadach określonych w ustawie.  

2. Mierniki efektywności Programu oparte są na informacji dotyczącej jego realizacji w ciągu ostatniego 

roku:  

1) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert,  

2) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, w tym liczba organizacji,  

3) liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego, w tym liczba organizacji,  

4) beneficjenci zrealizowanych zadań,  

5) wielkość własnego wkładu finansowego i pozafinansowego organizacji w realizację zadań 

publicznych,  

6) wysokość kwot udzielonych dotacji na poszczególne zadania,  

7) liczba projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę konsultowanych przez 

organizacje.  

 

 

 

 



Rozdział XI 

INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ PRZEBIEG 

KONSULTACJI 

 

1. Roczny program współpracy Gminy z organizacjami został przyjęty po konsultacjach 

przeprowadzonych w sposób określony w Uchwale Nr XLIV/585/2010 Rady Gminy Rudziniec z dnia 

1 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.                        

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego                          

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.  

2. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy Gminy Rudziniec z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) na rok 

2023 został poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 

3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

Informację o konsultacjach zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Rudziniec, na 

stronie internetowej Gminy Rudziniec oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rudzińcu. Konsultacje 

zostały przeprowadzone w dniach od ...... ....................... 2022 r. do ............................ 2022 r. do godz. 

.............. w formie wyłożenia projektu uchwały do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Rudzińcu w 

godzinach pracy urzędu. Ponadto projekt zamieszczano w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 

Rudziniec i na stronie internetowej Gminy Rudziniec.  

Celem konsultacji było poznanie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 

3 ust. 3 ustawy na temat projektu uchwały. W wyznaczonym terminie ................. (wpłynęły / nie 

wpłynęły) opinie dotyczące konsultowanego projektu uchwały w sprawie: uchwalenia „Programu 

współpracy Gminy Rudziniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 

3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. 

Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) na rok 2023.  

 

Rozdział XII 

TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI 

KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH 

OFERT 

 

1. Komisja konkursowa powoływana jest w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje 

pozarządowe w ramach ogłoszonych przez Wójta Gminy otwartych konkursów ofert.  

2. Komisja konkursowa powołana jest każdorazowo przez Wójta Gminy w drodze zarządzenia.  

3. Wójt ogłasza na stronie internetowej informację o możliwości zgłaszania kandydatów do komisji 

konkursowych przez organizacje.  

4. Komisja konkursowa może korzystać z pomocy osób posiadających specjalistyczną wiedzę z 

dziedziny obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.  

5. Za zorganizowanie i przebieg prac komisji odpowiedzialny jest jej przewodniczący lub w przypadku 

jego nieobecności - zastępca, wskazani w zarządzeniu w sprawie powołania komisji konkursowej.  

6. Do ważności podejmowanych przez komisję decyzji wymagana jest obecność co najmniej połowy jej 

składu. Rozstrzygnięcia zapadają zwykłą większością głosów.  

7. Komisja konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych bez udziału oferentów.  

8. Komisja konkursowa opiniuje oferty na podstawie kryteriów określonych w ogłoszeniu otwartego 

konkursu ofert. Po zebraniu opinii przedstawia je Wójtowi Gminy wraz z propozycją wysokości 

przyznanej dotacji.  

9. Oferty są opiniowane przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków komisji konkursowej.  

10. Z przebiegu prac komisji konkursowej sporządzany jest protokół.  

11. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej 

dotacji dokonuje Wójt Gminy.  

 

 



Rozdział XIII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

Zmiany niniejszego Programu wymagają formy przyjętej dla jego uchwalenia. 



UCHWAŁA NR LXXVIII/.../2022 
RADY GMINY RUDZINIEC 

z dnia 22 listopada 2022 r. 

w sprawie określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) i art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.), 

Rada Gminy Rudziniec 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Dla potrzeb zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców, na 
podstawie umowy zawartej między Wójtem Gminy Rudziniec, a rodzicami, ustala się stawkę za jeden kilometr 
przebiegu pojazdu: 

1) dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3  oraz 

2) dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3, w wysokości określonej jak 
w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 
drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r.  poz. 2201).  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 26 grudnia 2022 r. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 62874BAF-B651-45E5-A6B9-51BE0BC7CFCC. Projekt Strona 1

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytomjwhe3tgltqmfyc4nrsge4timjxga


Projekt 
 
z dnia  15 listopada 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 
RADY GMINY RUDZINIEC 

z dnia 22 listopada 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas 
nieoznaczony 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2022r., poz. 559 ze zm.), art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. 
Dz. U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.), §12 uchwały Rady Gminy Rudziniec Nr XXIII/207/2016 z dnia 19 maja 
2016r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy 
Rudziniec (Dz. Urz. Woj. Śl., 2016r., poz. 2948 ze zm.: Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016r., poz. 4826) 

Rada Gminy Rudziniec 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony 
części działki (tj. pow. 29m2) o numerze geodezyjnym 351/43, arkusz mapy 26, obręb Rudziniec o całkowitej 
powierzchni 0,3541 ha, stanowiącej własność Gminy Rudziniec, zapisanej w księdze wieczystej 
nr GL1G/00032362/5. 

§ 2. Integralną część niniejszej uchwały stanowi załącznik graficzny z zaznaczonym fragmentem działki, 
o którym mowa w §1. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 6310398F-3129-44D2-B98A-5B963F94D3F4. Projekt Strona 1



Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Gminy Rudziniec 

z dnia 22 listopada 2022 r. 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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