
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/214/2016 

RADY GMINY WODZIERADY 

z dnia 4 sierpnia 2016 r. 

w sprawie określenia szczegółowego 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 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6r ust. 3, ust. 3a, ust. 3b, ust. 3c i ust. 3d oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 

ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) po za-

sięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku, Rada Gminy Wodzierady 

uchwala, co następuje: 

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

nych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w szczególności częstotliwość odbierania 

odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wodzierady. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XVII/201/2016 Rady Gminy Wodzierady z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nie-

ruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia jej publikacji. 

  

 Przewodniczący Rady 

 

 

Andrzej Gil 
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Załącznik do Uchwały Nr XVIII/214/2016 

Rady Gminy Wodzierady 

z dnia 4 sierpnia 2016 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. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpa-

dami komunalnymi odbierana będzie każda ilość następujących odpadów komunalnych: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; 

2) szkło (bezbarwne, kolorowe), papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, 

bioodpady, odpady zielone, popiół, przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elek-

tryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe, chemikalia i zużyte opony, tekstylia i odzież, 

zebrane w sposób selektywny oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne. 

§ 2. 1. Zasady rozmieszczania pojemników na odpady komunalne na nieruchomościach i minimalne ich po-

jemności określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wodzierady. 

2. Gmina Wodzierady przejmuje od właścicieli nieruchomości obowiązek wyposażenia nieruchomości w 

pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych. 

3. Obowiązek określony w ust. 2 będzie realizowany przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunal-

ne, wyłonionego w drodze przetargu. 

§ 3. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie prowadzone w następujący 

sposób i z częstotliwością: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – należy zbierać i gromadzić w pojemnikach(workach) na 

terenie nieruchomości i przekazywać wskazanemu przez gminę przedsiębiorcy – raz na miesiąc; 

2) szkło (opakowania szklane) – należy zbierać i gromadzić w pojemnikach lub workach na terenie nierucho-

mości i przekazywać wskazanemu przez gminę przedsiębiorcy  – nie rzadziej niż 1 na trzy miesiące; 

3) papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe – należy zbierać i gromadzić w 

pojemnikach lub workach na terenie nieruchomości i przekazywać wskazanemu przez gminę przedsiębior-

cy – raz na miesiąc; 

4) selektywnie zebrany popiół – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu (w okresie od 1 października do 31 maja); 

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony – należy zbierać i 

przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów przez cały rok bądź wystawiać na zewnątrz pose-

sji, do drogi dojazdowej w terminie ogłoszonym przez gminę zbiórki – przynajmniej raz w roku w ramach 

obwoźnej zbiórki; 

6) przeterminowane leki – należy przekazywać do odpowiednich pojemników ustawionych w wyznaczonych 

miejscach na terenie gminy – w punktach aptecznych i placówce opieki zdrowotnej przez cały rok; 

7) zużyte baterie i akumulatory – należy zbierać i przekazywać do specjalnych pojemników przeznaczonych 

do tego celu ustawionych w wyznaczonych miejscach na terenie gminy przez cały rok bądź zbierać w in-

dywidualnych pojemnikach i przekazywać wskazanemu przez gminę przedsiębiorcy w terminie ogłoszonej 

zbiórki przynajmniej raz w roku; 

8) odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady zielone – należy zbierać i gromadzić w pojemnikach 

lub workach na terenie nieruchomości i przekazywać wskazanemu przez gminę przedsiębiorcy – raz na 

miesiąc. Dopuszcza się zagospodarowanie ich we własnym zakresie w kompostownikach przydomowych; 

9) odpady budowlane i rozbiórkowe z prac remontowych prowadzonych we własnym zakresie stanowiące od-

pady komunalne należy dostarczać do punktu do stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-
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munalnych, zwanego dalej PSZOK. Zbiórka nie obejmuje odpadów budowlanych i rozbiórkowych powsta-

łych w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. 

§ 4. 1. Odbiór odpadów komunalnych, o których mowa w § 3  niniejszej uchwały, będzie odbywać się 

zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych terenu gminy Wodzierady, opublikowanym na 

stronie internetowej Urzędu Gminy Wodzierady. 

2. Odbiór odpadów komunalnych z pojemników typu KP-7 będzie następował w ciągu trzech dni robo-

czych od dnia zgłoszenia. 

§ 5. Na terenie Gminy Wodzierady ustawia się ogólno dostępne oznakowane pojemniki do selektywnej 

zbiórki na wymienione poniżej rodzaje odpadów komunalnych: 

1) plastik; 

2) papier/tektura; 

3) szkło/opakowania szklane. 

§ 6. 1. Ustala się, że na terenie Gminy Wodzierady funkcjonuje jeden stacjonarny Punkt Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych, zwanego dalej PSZOK zbierania odpadów, zlokalizowany na terenie Urzędu 

Gminy w Wodzieradach, Wodzierady 24. 

2. W punkcie selektywnej zbiórki odpadów będą przyjmowane odpady komunalne, zebrane i dostarczone w 

sposób selektywny, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. 

3. Przyjmowanie odpadów zbieranych selektywnie, dostarczonych przez właścicieli nieruchomości za-

mieszkałych z terenu Gminy Wodzierady będzie możliwe po okazaniu dokumentu potwierdzającego jego toż-

samość i adres zamieszkania na terenie gminy Wodzierady (np. dowód osobisty lub innym dokument potwier-

dzający zamieszkanie na terenie gminy Wodzierady). 

4. W celu przekazania odpadów do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych właściciel nieru-

chomości: 

1) winien zgłosić się do obsługi PSZOK, celem weryfikacji miejsca wytwarzania odpadów oraz wskazania 

miejsc deponowania poszczególnych grup dowiezionych odpadów; 

2) zobowiązany jest do samodzielnego rozładunku przywiezionych odpadów do miejsc do nich przeznaczo-

nych; 

3) zobowiązany jest do przestrzegania na terenie PSZOK zasad czystości i porządku oraz bezwzględnie zasto-

sować się do poleceń i wskazań pracowników obsługi; 

4) pracownik obsługujący Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ma prawo odmówić przyjęcia 

odpadów dostarczonych w sposób niezgodny z regulaminem Punktu. 

5. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych. Koszt przyjęcia odpadów wliczony jest w koszt ponoszonej przez właścicieli nieruchomości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Natomiast koszt dostarczenia odpadów do punktu selek-

tywnej zbiórki odpadów komunalnych nie jest wliczony w ww. opłatę i ponosi go osoba dostarczająca. 

6. Ogranicza się dostarczanie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przez właściciela nie-

ruchomości następujących rodzajów odpadów komunalnych do ilości: 

1) zużyte opony do 4,00 sztuk rocznie; 

2) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne do ilości 50 kg rocznie od jednej za-

mieszkałej osoby na terenie nieruchomości. 

§ 7. 1. Wszelkie przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów ko-

munalnych, właściciel nieruchomości może zgłosić do Urzędu Gminy Wodzierady, w terminie 7 dni liczonych 

od zaistnienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji w jeden z następujących sposobów: 

1) telefonicznie pod nr tel. (+43) 677-49-72; 
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2) pocztą elektroniczną na adres: urzad@wodzierady.pl; 

3) osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Wodzierady, pokój nr 3. 

2. Reklamacja powinna zawierać adres nieruchomości, której dotyczy, dane adresowe osoby, od której po-

chodzi zgłoszenie oraz termin i opis niewłaściwego świadczenia usługi. 

3. Jeżeli w reklamacji nie wskazano adresu wnoszącego lub numeru telefonu i rozpatrujący nie ma możli-

wości ustalenia adresu reklamującego na podstawie posiadanych danych, reklamację pozostawia się bez odpo-

wiedzi. 

4. Wszystkie wnoszone reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni. 

5. Odpowiedź na złożoną reklamacje zostanie przekazana w takiej samej formie, w jakiej została złożona 

chyba, że składający reklamację określi inny sposób udzielenia odpowiedzi, wybrany spośród tych określonych 

w § 7 ust. 1. 

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

nalnymi, odbiera się od właściciela nieruchomości każdą ilość zebranych na terenie nieruchomości odpadów 

komunalnych. 

  

 Przewodniczący Rady 

 

 

Andrzej Gil 
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