
 

 

UCHWAŁA NR XII/92/2019 

RADY GMINY BIAŁACZÓW 

z dnia 25 października 2019 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 właściciela 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 2019 r. poz. 506, poz.1309, poz. 1571, 1696) oraz art. 6r ust. 2d, ust. 3, ust 3a,ust. 3b, ust. 3c, ust. 3d 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 

1454, poz. 1629, z 2019 r. poz. 730, poz. 1403, poz. 1579) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Opocznie Rada Gminy Białaczów uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi odbiera się lub przyjmuje się od każdego właściciela nieruchomości, następujące 

rodzaje odpadów stanowiących odpady komunalne, tj.: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; 

2) metale; 

3) papier i tektura; 

4) tworzywa sztuczne; 

5) opakowania wielomateriałowe; 

6) szkło; 

7) odpady komunalne ulegające biodegradacji, za szczególnym uwzględnieniem bioodpadów i odpadów 

zielonych; 

8) przeterminowane leki i chemikalia; 

9) zużyte baterie i akumulatory; 

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

12) zużyte opony rowerowe, motorowerowe, z wózków, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie 

całkowitej do 3,5 tony; 

13) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

14) odzież i tekstylia; 
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15) 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 igieł i strzykawek. 

§ 2. 1. Odpady wymiennie w § 1 pkt 1-7 należy przed przekazaniem podmiotowi uprawnionemu do ich 

odbierania, umieszczać w pojemnikach/workach do gromadzenia odpadów na ten cel określonych w 

regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białaczów. 

2. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki i worki przeznaczone do zbierania 

odpadów komunalnych poprzez ich wystawianie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające 

swobodny do nich dojazd, w ustalonych w harmonogramie  dniach  ich odbioru. 

§ 3. Określa się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości w zamian za 

uiszczaną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji, za szczególnym uwzględnieniem bioodpadów i odpadów zielonych w zależności od jej 

rodzaju tj.: 

a) nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych w okresie od stycznia do marca oraz listopada do grudnia 

- nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

b) nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych w okresie od kwietnia do października - nie rzadziej niż 

raz na 2 tygodnie, 

c) budynków wielolokalowych w okresie od stycznia do marca oraz listopada do grudnia - nie rzadziej niż 

raz na miesiąc, 

d) budynków wielolokalowych w okresie od kwietnia do października – nie rzadziej niż raz na tydzień, 

e) nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w okresie od stycznia do marca oraz listopada 

do grudnia - nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

f) nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w okresie od w okresie od kwietnia do 

października - nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie, 

g) nieruchomości niezamieszkałych w okresie od stycznia do marca oraz listopada do grudnia - nie rzadziej 

niż raz na miesiąc, 

h) nieruchomości niezamieszkałych w okresie od kwietnia do października – nie rzadziej niż raz na 2 

tygodnie; 

2) segregowane odpady komunalne wymiennie w § 1 pkt 2, pkt 4-5 - nie rzadziej niż raz na 2 miesiące a w 

okresie od czerwca do sierpnia nie rzadziej niż raz w miesiącu; 

3) segregowane odpady komunalne wymiennie w § 1 pkt 3 i pkt 6 - nie rzadziej niż raz na 3 miesiące; 

4) odpady komunalne wymienione w § 1 pkt 10-12 odbierane będą zgodnie z ustalonym harmonogramem - 

jednak nie rzadziej niż jeden raz w roku. 

§ 4. 1. Odpady komunalne wymienione w § 1 pkt 2-14 przyjmowane będą z nieruchomości w zamian za 

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

przez gminę w Stałym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - nie rzadziej niż jeden raz na 

kwartał z uwzględnieniem limitów określonych w § 5 pkt 2.  

2. Adresy Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, dni i godziny ich otwarcia, rodzaje 

przyjmowanych odpadów komunalnych, informacje o podmiocie prowadzącym punkt podaje się do publicznej 

wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Białaczów oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. 
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3. Odpady komunalne, tj. baterie i akumulatory małogabarytowe o kodzie 20 01 34, przeterminowane leki 

pochodzące z gospodarstw domowych oraz odpady niekwalifikujące 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 igły i strzykawki dodatkowo pozostawiać można w 

pojemnikach ustawionych w miejscach ich zbiorki podanych do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej Gminy Białaczów oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 5. Wprowadza się limity odbieranych lub przyjmowanych odpadów komunalnych z nieruchomości w 

zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

1) odbieranych bezpośrednio z nieruchomości na przestrzeni 1 roku, tj.: 

a) zużytych opon rowerowych, motorowerowych, z wózków, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej 

masie całkowitej do 3,5 tony do 100 kg, 

b) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych w tym drzwi do 300 kg, 

2) przyjmowanych z nieruchomości w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na 

przestrzeni 1 roku, tj.: 

a) zużytych opon rowerowych, motorowerowych, z wózków, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej 

masie całkowitej do 3,5 tony do 100 kg, 

b) mebli innych odpadów wielkogabarytowych w tym drzwi do 300 kg, 

c) odpadów zielonych do 100 kg, 

d) odpadów budowlanych i rozbiórkowych typu: styropian, papa, wełna mineralna, gruz ceglany i 

odpadowych materiałów ceramicznych do 1 m3, a w przypadku innych elementów wyposażenia 

mieszkań np. okien do 200 kg. 

§ 6. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi będą przyjmowane w Stałym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpady 

komunalne budowlane i rozbiórkowe wytworzone poza terenami budowy, powstałe w wyniku prowadzenia 

robót remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do 

właściwego organu administracji. 

§ 7. Do Stałego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpady komunalne dostarczane są 

przez właściciela nieruchomości lub jej mieszkańca własnym transportem, na własny koszt. 

§ 8. 1. W celu przekazania odpadów komunalnych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych należy: 

1) zgłosić się do obsługi Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, celem weryfikacji miejsca 

wytwarzania odpadów (wskazania nieruchomości z której pochodzą) oraz uzyskania informacji o miejscu 

deponowania poszczególnych grup dowiezionych odpadów; 

2) rozładować przywiezione odpady komunalne w miejscach wyznaczonych na terenie Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych. 

2. W przypadku stwierdzenia przez obsługę Stałego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych nie dopełnienia przez przekazującego odpady komunalne, selektywnego ich zebrania, nie 

zostaną one przyjęte. 

3. Prowadzący Stały Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzi szczegółowy 

rejestr przyjmowanych odpadów komunalnych obejmujący ich rodzaj, kod, masę, datę przyjęcia oraz numer 

nieruchomości z której pochodzą. 

§ 9. Właściciele nieruchomości mogą zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości lub przyjmowania odpadów przez 

prowadzącego dany Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy: 

a) pisemnie w biurze podawczym Urzędu Gminy w Białaczowie, 

b) mailem na adres: ugbialaczow@wp.pl, 
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c) telefonicznie pod nr (44) 758 14 14, (44) 758 14 60. 

§ 10. 1. Określa się, iż w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, Gmina Białaczów zapewnia każdemu właścicielowi nieruchomości zamieszkałej i 

właścicielowi nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe pojemniki lub/i worki o minimalnej pojemności 

określone dla nich w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białaczów oraz do  

2 dodatkowych worków na rok na nieruchomość na odpady wymienione w § 1 pkt 2, pkt 4-5 udostępnianych w 

siedzibie Urzędu Gminy na prośbę właściciela nieruchomości. 

2. Właścicielowi nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne Gmina Białaczów 

zapewnia w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi pojemniki o 

zadeklarowanej pojemności. 

§ 11. Z dniem 31.12.2019 r. traci moc uchwała nr L/269/2018 Rady Gminy Białaczów z dnia 5 września 

2018 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 właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Łódź. z 

2018 r. poz. 4810). 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białaczów. 

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

Województwa Łódzkiego  z mocą obowiązującą od dnia 1stycznia 2020 r. 

  

 Przewodnicząca Rady Gminy 

 

 

Elżbieta Lasota 
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