
UCHWAŁA NR XXXV/244/2017
RADY GMINY BURZENIN

z dnia 27 listopada 2017 r.

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, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 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 2017 r. poz. 1289) po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Burzenin oraz zagospodarowania tych odpadów, 
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. W ramach świadczonych usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych 
odbierane będą od właścicieli nieruchomości następujące rodzaje odpadów:

1) papier;

2) metal;

3) tworzywa sztuczne;

4) szkło;

5) opakowania wielomateriałowe;

6) odpady ulegające biodegradacji;

7) przeterminowane leki;

8) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe);

9) zużyte baterie i akumulatory;

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

11) odpady wielkogabarytowe;

12) odpady budowlano - rozbiórkowe;

13) zużyte opony;

14) odpady komunalne zmieszane;

15) popiół z palenisk gospodarstw domowych.
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2. Frakcje odpadów określone w ust. 1 dzieli się na siedem grup odpadów ze względu na sposób 
gromadzenia, częstotliwość odbioru oraz rodzaj zabudowy:

1) zmieszane odpady komunalne;

2) odpady suche (tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale);

3) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;

4) szkło gromadzone w formie zmieszanej i w podziale na białe i kolorowe;

5) papier (odpady z papieru w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe 
z tektury);

6) zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki, chemikalia, 
odpady wielkogabarytowe, odpady budowlano - rozbiórkowe, zużyte opony;

7) popiół z palenisk gospodarstw domowych.

3. Frakcje wymienione w ust. 2 pkt 1 do 4 niniejszego paragrafu w przypadku nieruchomości 
zamieszkałych gromadzi się w sposób i według wytycznych wskazanych w załączniku nr 1 do uchwały przy 
użyciu następującego stałego zestawu pojemników:

1) w zabudowie jednorodzinnej dla nieruchomości zamieszkałej przez od 1 osoby do 4 osób:

a) pojemnik 0,12 m 3 na odpady komunalne zmieszane, oznaczony napisem „zmieszane”,

b) pojemnik 0,24 m 3 na odpady suche, oznaczony napisem „metale i tworzywa sztuczne”,

c) pojemnik 0,12 m 3 na szkło w formie zmieszanej, oznaczony napisem „szkło”,

d) pojemnik 0,14 m 3 na odpady ulegające biodegradacji, oznaczony napisem „bio”,

e) pojemnik lub worek 0,12 m 3 na papier, oznaczony napisem „papier”;

2) w zabudowie jednorodzinnej dla nieruchomości zamieszkałej przez więcej niż 4 osoby:

a) pojemnik 0,12 m 3 lub 0,24 m 3 na odpady komunalne zmieszane, oznaczony napisem „zmieszane”,

b) pojemnik 0,24 m 3 na odpady suche, oznaczony napisem „metale i tworzywa sztuczne”,

c) pojemnik 0,12 m 3 lub 0,24 m 3 na szkło w formie zmieszanej, oznaczony napisem „szkło”,

d) pojemnik 0,14 m 3 lub 0,28 m 3 na odpady ulegające biodegradacji, oznaczony napisem „bio”,

e) pojemnik lub worek 0,12 m 3 lub 0,24 m 3 na papier, oznaczony napisem „papier”;

3) w zabudowie wielorodzinnej w pergolach oraz pojemniki w gniazdach do selektywnej zbiórki – 1,5 m 3 na 
szkło mieszane oznaczone napisem „szkło” i 2,5 m 3 na tworzywa sztuczne, metale, odpady 
wielomateriałowe, oznaczone napisem „metale i tworzywa sztuczne” pojemnik od 1,1 m 3 – na papier, 
odpady z papieru w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, 
oznaczony napisem „papier”, pojemnik od 1,4 m 3 na odpady ulegające biodegradacji, oznaczony napisem 
„bio”, pojemnik od 0,12 m 3 na odpady komunalne oznaczony napisem „zmieszane”. Dopuszcza się 
w zabudowie wielorodzinnej również pojemniki o pojemności od 0,12 m 3;

4) z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych 
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku – stały zestaw 
pojemników jak dla nieruchomości jednorodzinnej lub wielorodzinnej.

4. Dopuszcza się możliwość gromadzenia od miesiąca listopada do marca popiołu z gospodarstw 
domowych w pojemnikach o pojemności od 0,14 m 3 wykorzystywanych poza wskazanym okresem do 
gromadzenia odpadów „bio”.

5. Ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne jest uzależniona od liczby osób przebywających na terenie 
nieruchomości i od jej funkcji. Decyzje o wyposażeniu nieruchomości w pojemniki i ich wielkości podejmuje 
każdorazowo zarządca nieruchomości.
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6. Ilość odpadów komunalnych odbieranych z miejsca powstawania odpadów, od właścicieli nieruchomości 
w części na których zamieszkują mieszkańcy, a w części stanowią nieruchomość na której nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne jest uzależniona od liczby mieszkańców i osób przebywających na 
terenie nieruchomości oraz od jej funkcji. Zasady ustalania maksymalnej ilości i pojemności pojemników 
określone w ust. 3 i ust. 4 stosuje się odpowiednio (w odniesieniu do części zamieszkałej i niezamieszkałej).

7. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych określa się według wytycznych wskazanych w załączniku 
nr 2 do uchwały.

8. Ustala się, iż w ramach uiszczanej przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, nieruchomości zostaną wyposażone w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów 
komunalnych

9. Gmina określi harmonogram odbioru odpadów z uwzględnieniem częstotliwości w uzgodnieniu z firmą 
wywozową.

§ 3. 1. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, znajdującego się w Burzeninie, przy 
ul. Dojazdowej 20, właściciele nieruchomości mogą samodzielnie i na własny koszt dostarczać w ramach 
uiszczonej opłaty odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w tym:

1) papier;

2) metal;

3) tworzywa sztuczne;

4) szkło;

5) opakowania wielomateriałowe;

6) odpady ulegające biodegradacji - tylko odpady zielone;

7) przeterminowane leki;

8) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe);

9) zużyte baterie i akumulatory;

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

11) odpady wielkogabarytowe;

12) odpady budowlano – rozbiórkowe pochodzące z gospodarstw domowych w ilości do 2 m 3 w ciągu roku 
od nieruchomości zamieszkałej;

13) zużyte opony;

14) popiół z palenisk gospodarstw domowych.

2. Odpady przyjmowane będą do PSZOK zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Wójta Gminy 
i podanym do wiadomości mieszkańców na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej i stronie BIP Urzędu 
Gminy Burzenin.

3. Dodatkowo zużyte baterie i przeterminowane leki odbierane będą w punktach wskazanych przez Gminę, 
o których informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Gminy Burzenin.

§ 4. Właściciele nieruchomości w przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę 
odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych mogą zgłaszać interwencje do Urzędu Gminy Burzenin ul. Sieradzka 1; 98-
260 Burzenin w formie pisemnej, faxem nr 43 821-40-13 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres 
ugburzenin@ugburzenin.pl lub telefonicznie pod numerem reklamacyjnym wskazanym w Kalendarzu Odbioru 
Odpadów firmy wywozowej odpady w terminie do 3 dni od dnia wystąpienia zdarzenia.

§ 5. Traci moc uchwała nr XXI/151/2016 Rady Gminy Burzenin z dnia 21 czerwca 2016 roku 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.
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§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Burzenin.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od daty ogłoszenia z mocą obowiązującą z dnia od 1 stycznia 2018 r.

 
Przewodniczący Rady Gminy

Małgorzata Płóciennik
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/244/2017
Rady Gminy Burzenin
z dnia 27 listopada 2017 r.

Sposób gromadzenia odpadów komunalnych przy uwzględnieniu rodzaju stosowanych pojemników i rodzaju zabudowy

Rodzaj zabudowy 
Zabudowa jednorodzinna 

zamieszkała* 

 
L
.p
. 

Grupa 
odpadów Rodzaje odpadów 

od 1 osoby 
do 4 osób powyżej 4 osób 

Zabudowa 
jednorodzinna 

mieszana** 

Zabudowa 
jednorodzinna 

sezonowa* 

Zabudowa 
wielorodzinna 
zamieszkała* 

Zabudowa 
wielorodzinna 

mieszana**

Zabudowa 
wielorodzinna 

sezonowa* 

Zabudowa 
niezamieszkała*** 

1 

Zmieszane 
odpady 

komunalne 
oznaczone 
napisem 

„Zmieszane” 

Pozostałości 
po segregacji 

Pojemnik 
0,12 m3

Pojemnik 
0,12 m3 lub 
pojemnik 

0,24 m3 (albo 
dwa pojemniki 

0,12 m3), 
w uzgodnieniu 

pomiędzy 
właścicielem 

nieruchomości, 
a gminą 

Pojemnik jak 
w zabudowie 

jednorodzinnej 
zamieszkałej + 

dostawienie 
kolejnych 

pojemników 
w związku 
z funkcją 

niemieszkalną 
nieruchomości

Pojemnik jak 
w zabudowie 

jednorodzinnej 
zamieszkałej 

Pojemniki 
od 0,12 m3. Ilość 

pojemników 
uzależniona od ilości 

osób 
zadeklarowanych 
przez właściciela 
nieruchomości 

(zarządcę)

Pojemniki od 0,12 
m3. Ilość pojemników 
uzależniona od ilości 

osób 
zadeklarowanych 
przez właściciela 
nieruchomości 
(zarządcę) + 
dostawienie 
kolejnych 

pojemników 
w związku z funkcją 

niemieszkalną 
nieruchomości

Pojemnik jak 
w zabudowie 

wielorodzinnej 
zamieszkałej 

Pojemniki 
od 0,12 m3. 

W zależności od 
funkcji nieruchomości 
– zgodnie z deklaracją 

właściciela 
nieruchomości

2 

Odpady suche 
oznaczone 
napisem 
„Metale 

i tworzywa 
sztuczne”

Tworzywa 
sztuczne, metale,  

opakowania 
wielomateriałowe

Pojemnik 
0,24 m3 

Pojemnik 
0,24 m3 

W przypadku 
przepełnienia 
dostawienie 
kolejnego 
pojemnika 

0,24 m3

Pojemnik jak 
w zabudowie 

jednorodzinnej 
zamieszkałej + 

dostawienie 
kolejnych 

pojemników 
w związku 
z funkcją 

niemieszkalną 
nieruchomości

Pojemnik jak 
w zabudowie 

jednorodzinnej 
zamieszkałej 

Pojemnik 
od 0,24 m3. 
Dostawienie 

kolejnego pojemnika 
tej samej wielkości 

lub wymiana na 
większy 

w uzgodnieniu 
pomiędzy 

właścicielem 
nieruchomości, 

a gminą

Pojemnik od 0,24 m3. 
Ilość pojemników 

uzależniona od ilości 
osób 

zadeklarowanych 
przez właściciela 
nieruchomości 

(zarządcę)+ 
dostawienie 
kolejnych 

pojemników 
w związku z funkcją 

niemieszkalną 
nieruchomości

Pojemnik jak 
w zabudowie 

wielorodzinnej 
zamieszkałej  

Pojemniki 
od 0,12 m3. 

W zależności od 
funkcji nieruchomości 
– zgodnie z deklaracją 

właściciela 
nieruchomości

3

Papier 
oznaczony 
napisem 
„Papier” 

Odpady z papieru, 
w tym tektury, 

odpady 
opakowaniowe 

z papieru i odpady 

Pojemnik lub 
worek 0,12 m3

 Pojemnik lub 
worek 0,12 m3

W przypadku 
przepełnienia 
dostawienie 

Pojemnik (worek) 
jak w zabudowie 
jednorodzinnej 
zamieszkałej + 

dostawienie 

Pojemnik 
(worek) jak 

w zabudowie 
jednorodzinnej 
zamieszkałej

Pojemnik (worek) od 
0,12 m3. 

Dostawienie 
kolejnego pojemnika 

(worka) tej samej 

Pojemniki (worki) 
od 0,12 m3. Ilość 

pojemników 
(worków) 

uzależniona od ilości 

Pojemnik (worek) 
jak w zabudowie 
wielorodzinnej 
zamieszkałej

Pojemniki (worki) 
od 0,12 m3. 

W zależności od 
funkcji nieruchomości 
– zgodnie z deklaracją 
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opakowaniowe 
z tektury

kolejnego 
pojemnika 

0,12 m3 (lub 
worka)

kolejnych 
pojemników 

(worków) 
w związku 
z funkcją 

niemieszkalną 
nieruchomości

wielkości lub 
wymiana na większy 

w uzgodnieniu 
pomiędzy 

właścicielem 
nieruchomości 

a gminą

osób 
zadeklarowanych 
przez właściciela 
nieruchomości 

(zarządcę)+ 
dostawienie 
kolejnych 

pojemników 
(worków) w związku 

z funkcją 
niemieszkalną 
nieruchomości

właściciela 
nieruchomości 

Odpady zielone 

Pojemnika 
nie stosuje się 

(odpady są 
kompostowane 
lub dostarczane 
samodzielnie do 

PSZOK) 

Pojemnika 
nie stosuje się 

(odpady są 
kompostowane 
lub dostarczane 
samodzielnie do 

PSZOK) 

Pojemnika 
nie stosuje się 

(odpady są 
kompostowane lub 

dostarczane 
samodzielnie do 

PSZOK lub 
niewielkie ilości 

odpadów 
zielonych należy 

gromadzić 
w pojemnikach na 
zmieszane odpady 

komunalne

Pojemnika 
nie stosuje się 

(odpady są 
kompostowane 
lub dostarczane 
samodzielnie do 

PSZOK) 

Samodzielna 
dostawa do PSZOK. 

Niewielkie ilości 
odpadów zielonych 
należy gromadzić 
w pojemnikach na 
zmieszane odpady 
komunalne. Bez 

wykorzystywania 
pojemników na stałe

Samodzielna dostawa 
do PSZOK. 

Niewielkie ilości 
odpadów zielonych 
należy gromadzić 
w pojemnikach na 
zmieszane odpady 
komunalne. Bez 

wykorzystywania 
pojemników na stałe  

Samodzielna 
dostawa do 

PSZOK. 
Niewielkie ilości 

odpadów 
zielonych należy 

gromadzić 
w pojemnikach 
na zmieszane 

odpady 
komunalne. Bez 

wykorzystywania 
pojemników na 

stałe

Niewielkie ilości 
odpadów zielonych 
należy gromadzić 
w pojemnikach na 
zmieszane odpady 
komunalne. Bez 
wykorzystania 

pojemników na stałe

4 

Odpady 
ulegające 

biodegradacji 
oznaczone 
napisem 
„BIO” 

Bioodpady Pojemnik 
0,14 m3

Pojemnik 
0,14 m3

W przypadku 
przepełnienia 
dostawienie 
kolejnego 
pojemnika 
0,14 m3 lub 

nadmiar 
odpadów na 

kompostownik 

Pojemnik 
0,14 m3

lub nadmiar 
odpadów na 

kompostownik

Pojemnik jak 
w zabudowie 

jednorodzinnej 
zamieszkałej 

Pojemnik od 0,14 
m3. Ilość 

pojemników 
uzależniona od ilości 

osób 
zadeklarowanych 
przez właściciela 
nieruchomości 

(zarządcę)

Pojemnik od 0,14 m3. 
Ilość pojemników 

uzależniona od ilości 
osób 

zadeklarowanych 
przez właściciela 
nieruchomości 

(zarządcę)+ 
dostawienie 
kolejnych 

pojemników 
w związku z funkcją 

niemieszkalną 
nieruchomości

Pojemnik jak 
w zabudowie 

wielorodzinnej 
zamieszkałej 

Pojemniki od 0,14 m3. 
W zależności od 

funkcji nieruchomości 
– zgodnie z deklaracją 

właściciela 
nieruchomości 

5

Szkło 
oznaczone 
napisem 
„Szkło”

Mieszane (białe 
i kolorowe)

Pojemnik 
0,12 m3

Pojemnik 
0,12 m3

W przypadku 
przepełnienia 
dostawienie 
kolejnego 
pojemnika 

0,12 m3

Pojemnik jak 
w zabudowie 

jednorodzinnej 
zamieszkałej + 

dostawienie 
kolejnych 

pojemników 
w związku 
z funkcją 

Pojemnik jak 
w zabudowie 

jednorodzinnej 
zamieszkałej 

Pojemnik od 0,12 m3

Ilość pojemników 
uzależniona od ilości 

osób 
zadeklarowanych 
przez właściciela 
nieruchomości 

(zarządcę)

Pojemnik od 0,12 m3

Ilość pojemników 
uzależniona od ilości 

osób 
zadeklarowanych 
przez właściciela 
nieruchomości 

(zarządcę)+ 
dostawienie 

Pojemnik jak 
w zabudowie 

wielorodzinnej 
zamieszkałej 

Pojemniki od 0,12 m3

W zależności od 
funkcji nieruchomości 
– zgodnie z deklaracją 

właściciela 
nieruchomości 
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niemieszkalną 
nieruchomości

kolejnych 
pojemników 

w związku z funkcją 
niemieszkalną 
nieruchomości

6 Popiół
Popiół z palenisk 

gospodarstw 
domowych

Pojemnik 
0,14 m3

Pojemnik
 0,14 m3

W przypadku 
przepełnienia 
dostawienie 
kolejnego 
pojemnika 
0,14 m3 lub 

nadmiar 
odpadów na 

PSZOK

Pojemnik jak 
w zabudowie 

jednorodzinnej 
zamieszkałej + 

dostawienie 
kolejnych 

pojemników 
w związku 
z funkcją 

niemieszkalną 
nieruchomości

Pojemnik jak 
w zabudowie 

jednorodzinnej 
zamieszkałej 

Pojemnik od 0,14 
m3. Ilość 

pojemników 
uzależniona od ilości 

osób 
zadeklarowanych 
przez właściciela 
nieruchomości 

(zarządcę)

Pojemnik od 0,14 m3. 
Ilość pojemników 

uzależniona od ilości 
osób 

zadeklarowanych 
przez właściciela 
nieruchomości 

(zarządcę)+ 
dostawienie 
kolejnych 

pojemników 
w związku z funkcją 

niemieszkalną 
nieruchomości

Pojemnik jak 
w zabudowie 

wielorodzinnej 
zamieszkałej 

Pojemniki od 0,14 m3. 
W zależności od 

funkcji nieruchomości 
– zgodnie z deklaracją 

właściciela 
nieruchomości 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/244/2017
Rady Gminy Burzenin
z dnia 27 listopada 2017 r.

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych przy uwzględnieniu: sposobu gromadzenia według grup odpadów oraz rodzaju zabudowy

Rodzaj zabudowy 
L.p

. Grupa odpadów Rodzaje odpadów Zabudowa jednorodzinna 
zamieszkała*/jednorodzinna 

mieszana**/jednorodzinna sezonowa*

Zabudowa wielorodzinna zamieszkała*/ wielorodzinna 
mieszana**/wielorodzinna sezonowa*

Zabudowa 
niezamieszkała***

1 
Zmieszane odpady komunalne 

oznaczone napisem 
„Zmieszane” 

Pozostałości po segregacji Nie rzadziej niż raz na miesiąc Nie rzadziej niż raz na miesiąc Nie rzadziej niż raz na 
miesiąc 

2 
Odpady suche oznaczone 

napisem „Metale i tworzywa 
sztuczne”

Tworzywa sztuczne, metale,  
opakowania 

wielomateriałowe 
Nie rzadziej niż raz na miesiąc Nie rzadziej niż raz na miesiąc Nie rzadziej niż raz na 

miesiąc 

3 Papier oznaczony napisem 
„Papier” 

Odpady z papieru, w tym tektury, odpady 
opakowaniowe z papieru i odpady 

opakowaniowe z tektury
Nie rzadziej niż raz na kwartał Nie rzadziej niż raz na kwartał Nie rzadziej niż raz na 

kwartał

Odpady zielone Kompostownik lub przekazanie do PSZOK PSZOK lub ze zmieszanymi odpadami komunalnymi Ze zmieszanymi 
odpadami komunalnymi 

4 
Odpady ulegające 

biodegradacji oznaczone 
napisem „BIO”

Bioodpady

W okresie od kwietnia do października 
nie rzadziej niż raz na miesiąc w pozostałym 

okresie ze zmieszanymi odpadami 
komunalnymi

W okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż 
raz na miesiąc w pozostałym okresie ze zmieszanymi 

odpadami komunalnymi

W okresie od kwietnia 
do października 

nie rzadziej niż raz na 
miesiąc w pozostałym 

okresie ze zmieszanymi 
odpadami komunalnymi

5 Szkło oznaczone napisem 
„Szkło” Mieszane (białe i kolorowe) Nie rzadziej niż raz na kwartał Nie rzadziej niż raz na kwartał Nie rzadziej niż raz na 

kwartał

6 Popiół Popiół z palenisk gospodarstw domowych

W okresie od listopada do marca nie rzadziej 
niż raz na miesiąc, w pozostałym okresie ze 
zmieszanymi odpadami komunalnymi lub na 

PSZOK

W okresie od listopada do marca nie rzadziej niż raz na 
miesiąc, w pozostałym okresie ze zmieszanymi 

odpadami komunalnymi lub na PSZOK

W okresie od listopada 
do marca nie rzadziej 

niż raz na miesiąc, 
w pozostałym okresie ze 
zmieszanymi odpadami 

komunalnymi

7. Odpady problemowe Zużyte baterie i akumulatory Przez cały rok samodzielne dostarczenie do punktów wskazanych przez Gminę oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych
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Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Zbiórka w systemie akcyjnym dwa razy w roku (wiosna, jesień) 
Przez cały rok samodzielne dostarczenie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Przeterminowane leki Przez cały rok samodzielne dostarczenie do punktów wskazanych przez Gminę oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych

Chemikalia Przez cały rok samodzielne dostarczenie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

Odpady wielkogabarytowe Zbiórka w systemie akcyjnym dwa razy w roku (wiosna, jesień) 
Przez cały rok samodzielne dostarczenie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Odpady budowlano - rozbiórkowe Przez cały rok samodzielne dostarczenie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

Zużyte opony Zbiórka w systemie akcyjnym dwa razy w roku (wiosna, jesień) 
Przez cały rok samodzielne dostarczenie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

* Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

** Nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady komunalne 

*** Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 
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