
 

 

UCHWAŁA NR XIII/92/15 

RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE 

z dnia 18 września 2015 r. 

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych  

od właścicieli nieruchomości 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: 

Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593,  

z 2015 r. poz. 87 i poz. 122) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pa-

jęcznie Rada Miejska w Działoszynie uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunal-

nych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Działoszyn i zagospodarowania tych odpadów,  

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  

w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości i częstotliwość ich 

odbierania od właścicieli nieruchomości oraz sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyn. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XLIII/212/12 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 28 grudnia 2012 r. w spra-

wie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieru-

chomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2016 r. 

  

 Przewodniczący Rady 

 Miejskiej w Działoszynie 

Kazimierz Środa 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
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Załącznik  

do uchwały nr XIII/92/15 

Rady Miejskiej w Działoszynie 

z dnia 18 września 2015 r. 

SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB I ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA  

ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI I ZAGOSPODAROWANIA 

TYCH ODPADÓW, W ZAMIAN ZA UISZCZONĄ PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI  

OPŁATĘ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

§ 1. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie od-

padami komunalnymi: 

1) odbiera się następujące rodzaje odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości: 

a) niesegregowane odpady komunalne, 

b) selektywnie zbierane: 

- papier i tektura, 

- metale, 

- tworzywa sztuczne, 

- opakowania wielomateriałowe, 

- szkło bezbarwne i kolorowe, 

- odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone (trawa, liście, gałęzie, itp.), 

- popioły z gospodarstw domowych; 

2) z punktów selektywnego zbierania odpadów odbiera się odpady komunalne selektywnie zbierane: 

a) przeterminowane leki, 

b) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe), 

c) zużyte baterie i akumulatory, 

d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

e) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

f) odpady budowlano-rozbiórkowe, 

g) zużyte opony, 

h) odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone (trawa, liście, gałęzie, itp.), 

i) popioły z gospodarstw domowych. 

2. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z obszarów zabudowy jednorodzinnej, 

nastąpi po zapewnieniu możliwości dostępu do pojemnika lub worka, to znaczy umieszczenia poza ogrodze-

niem nieruchomości, w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd. 

3. Odbieranie odpadów komunalnych z miejsc gromadzenia odpadów komunalnych na terenach nierucho-

mości z obszarów zabudowy wielorodzinnej nastąpi po zapewnieniu możliwości swobodnego dojazdu do po-

jemników. 

4. W ramach opłaty przedsiębiorstwa wywozowe zobowiązane są do zaopatrywania właścicieli nierucho-

mości w pojemniki i worki na odpady i do odbioru tych odpadów. 

5. Obowiązek, o którym mowa w § 1 ust. 4, w przypadku zabudowy jednorodzinnej dotyczy zapewnienia: 
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1) jednego pojemnika o pojemności 120 l przeznaczonego do gromadzenia odpadów komunalnych zmiesza-

nych w przypadku nieruchomości zamieszkałej przez 1 do 4 osób; 

2) jednego pojemnika o pojemności 240 l lub dwóch pojemników o pojemności 120 l przeznaczonych do 

gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych w przypadku nieruchomości zamieszkałej przez 5 i wię-

cej osób; 

3) dwóch worków o pojemności minimum 120 l na 1 miesiąc przeznaczonych do gromadzenia odpadów su-

chych, tj. gromadzonych łącznie odpadów zbieranych selektywnie: papieru, tektury, tworzyw sztucznych, 

metali oraz opakowań wielomateriałowych; 

4) jednego pojemnika o pojemności minimum 120 l przypadającego dla 1 lokalu mieszkalnego, przeznaczo-

nego do gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie: szkieł bezbarwnych i kolorowych; 

5) jednego pojemnika o pojemności minimum 120 l przypadającego dla 1 lokalu mieszkalnego, przeznaczo-

nego do gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie: popiołów z gospodarstw domowych; 

6) jednego pojemnika o pojemności minimum 120 l przypadającego dla 1 lokalu mieszkalnego, przeznaczo-

nego do gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie: odpadów ulegających biodegradacji w tym odpa-

dów zielonych (trawa, liście, gałęzie, itp.). 

6. Obowiązek, o którym mowa w § 1 ust. 4, w przypadku zabudowy wielorodzinnej dotyczy zapewnienia 

na jeden budynek: 

1) 1 pojemnika o pojemności minimum 1000 l przeznaczonego do gromadzenia odpadów komunalnych zmie-

szanych; 

2) 1 pojemnika o pojemności minimum 1000 l przeznaczonego do gromadzenia odpadów suchych, tj. groma-

dzonych łącznie odpadów zbieranych selektywnie: papieru, tektury, tworzyw sztucznych, metali oraz opa-

kowań wielomateriałowych; 

3) 1 pojemnika o pojemności minimum 1000 l przeznaczonego do gromadzenia odpadów zbieranych selek-

tywnie: szkieł bezbarwnych i kolorowych; 

4) 1 pojemnika o pojemności minimum 1000 l przeznaczonego do gromadzenia odpadów zbieranych selek-

tywnie odpadów ulegających biodegradacji w tym odpadów zielonych (trawa, liście, gałęzie, itp.). 

7. Obowiązek zaopatrywania nieruchomości w pojemniki na odpady zbierane selektywnie w przypadku za-

budowy wielorodzinnej w ilości jednego zestawu dla każdego budynku uważa się za spełniony również  

w przypadku, gdy z jednego zestawu korzystają sąsiadujące ze sobą budynki na tej samej nieruchomości lub na 

sąsiadujących nieruchomościach, o ile dla tych budynków wyznaczono wspólne miejsce gromadzenia odpadów 

zmieszanych. 

§ 2. Określa się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych: 

1) odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z obszarów zabudowy jed-

norodzinnej odbywać się będzie: 

a) na terenie gminy Działoszyn - dwa razy w miesiącu, 

b) na terenie miasta Działoszyn: 

- raz na dwa tygodnie - w okresie od kwietnia do października, 

- dwa razy w miesiącu - w okresie od listopada do marca; 

2) odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z obszarów zabudowy wie-

lorodzinnej odbywać się będzie dwa razy w tygodniu; 

3) odbiór odpadów zbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości odbywać się będzie: 

a) raz w miesiącu dla odpadów suchych, 

b) raz na 3 miesiące dla szkieł bezbarwnych i kolorowych, 

c) w przypadku zabudowy jednorodzinnej - raz w miesiącu w okresie od listopada do marca dla odpadów 

zbieranych selektywnie: popiołów z gospodarstw domowych, 
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d) w przypadku zabudowy jednorodzinnej dla nieruchomości położonych na terenie gminy Działoszyn - raz 

w miesiącu w okresie od kwietnia do października dla odpadów zbieranych selektywnie: odpadów ulega-

jących biodegradacji, w tym odpadów zielonych (trawa, liście, gałęzie, itp.), 

e) w przypadku zabudowy jednorodzinnej dla nieruchomości położonych na terenie miasta Działoszyn - raz 

na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października dla odpadów zbieranych selektywnie: odpadów 

ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych (trawa, liście, gałęzie, itp.), 

f) w przypadku zabudowy wielorodzinnej - raz w tygodniu w okresie od kwietnia do października oraz raz 

na dwa tygodnie w okresie od listopada do marca dla odpadów zbieranych selektywnie: odpadów ulega-

jących biodegradacji, w tym odpadów zielonych (trawa, liście, gałęzie, itp.); 

4) właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczą do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-

nych wyznaczonych przez Miasto i Gminę Działoszyn następujące frakcje odpadów: 

a) przeterminowane leki, 

b) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe), 

c) zużyte baterie i akumulatory, 

d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

e) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

f) odpady budowlano-rozbiórkowe, 

g) zużyte opony; 

5) właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą dodatkowo poza ustalonym harmonogramem bezpłatnie 

przekazywać odpady zbierane selektywnie, takie jak odpady zielone (trawa, liście, gałęzie, itp.) oraz popio-

ły z gospodarstw domowych do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wyznaczonych 

przez Miasto i Gminę Działoszyn; 

6) w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 razy w roku w określonych terminach i go-

dzinach organizowana będzie objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Informacja zostanie prze-

kazana właścicielom nieruchomości przez Urząd Miasta i Gminy Działoszyn; 

7) harmonogram odbioru odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady jest zobowiązany dostar-

czyć właścicielom nieruchomości nie później niż 1 tydzień przed planowanym dniem odbioru odpadów. 

Harmonogram dostępny jest również na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn. 

§ 3. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komu-

nalnymi przedsiębiorstwo wywozowe odbierze od właścicieli nieruchomości zamieszkałych każdą ilość wy-

tworzonych przez nich odpadów. W przypadku przekroczenia normy, o której mowa w § 1 ust. 5, właściciele 

nieruchomości muszą zapewnić we własnym zakresie odpowiednie pojemniki lub worki na te odpady. 

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości indywidualnie dostarczają wymienione w § 1 ust. 1 pkt 2 rodzaje odpa-

dów do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

2. Informację o lokalizacji punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Burmistrz Miasta i Gminy 

Działoszyn udostępnia na stronie internetowej urzędu. 

3. Szczegółowe zasady funkcjonowania i przyjmowania odpadów do punktów selektywnej zbiórki odpa-

dów komunalnych określi regulamin PSZOK. 

§ 5. 1. Właściciel nieruchomości zgłasza przypadek niewłaściwego świadczenia usługi przez przedsiębiorcę 

odbierającego odpady komunalne lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości składa w Urzędzie Miasta i Gminy Dzia-

łoszyn w formie pisemnej w terminie 7 dni, licząc od dnia niewłaściwego świadczenia usługi. 
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