
UCHWAŁA  NR XIV/75/15  

RADY GMINY DMOSIN 

z dnia 8 grudnia 2015 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 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515), art. 6r ust. 3-3d ustawy z dnia 13 września 1996r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 oraz poz. 1593, z 2015r. poz. 87, 

poz. 122 i poz. 1688), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzezinach, 

Rada Gminy Dmosin uchwala, co następuje: 

 

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

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Dmosin i zagospodarowania tych odpadów w 

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

 

§ 2.1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi odbierane będą następujące odpady komunalne: 

1) zmieszane odpady komunalne; 

2) zebrane selektywnie lub łącznie jako tzw. odpady „suche”: 

a) papier i tektura, 

b) opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne i metale; 

3) szkło; 

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony. 

 

2. W zamian za uiszczoną opłatę Gmina Dmosin zapewnia pojemniki i worki przeznaczone do zbierania 

odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki 

letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, 

wykorzystywanych jedynie przez część roku. 

 

§ 3. Ilość odpadów komunalnych odbieranych zgodnie z § 4 niniejszej uchwały od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez 

część roku, uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stanowi: 
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1) dla zmieszanych odpadów komunalnych: 

a) 120 l/miesiąc – dla nieruchomości zamieszkałych do 4 osób włącznie, 

b) 240 l/miesiąc – dla nieruchomości zamieszkałych powyżej 4 osób, 

c) 1100 l/miesiąc – dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej: 

– przy czym, jeżeli pojemność pojemnika nie pozwala na umieszczenie w nich wszystkich odpadów 

zmieszanych powstających na nieruchomości, Gmina, na wniosek właściciela nieruchomości, 

dostarcza pojemniki o wyżej określonych pojemnościach, w ilości pozwalającej na odbiór 

wszystkich odpadów komunalnych – zmieszanych powstających na nieruchomości; 

2) papier i tektura, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metale, szkło, meble i inne odpady 

wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony – zebrane w sposób 

selektywny, określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dmosin, będą 

odbierane w każdej ilości. 

 

§ 4.1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych określonych w § 2 od 

właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których znajdują się 

domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, 

wykorzystywanych jedynie przez część roku: 

1) zmieszanych odpadów komunalnych: 

a) z zabudowy jednorodzinnej – 1 raz w miesiącu, 

b) z zabudowy wielorodzinnej i wielolokalowej – 1 raz w miesiącu, 

c) z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub z innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku 

– 1 raz w miesiącu w okresie od kwietnia do października; 

2) zebranych selektywnie odpadów komunalnych lub łącznie jako tzw. odpady „suche” papier i tekturę, 

opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne i metale: 

a) z zabudowy jednorodzinnej – 1 raz w miesiącu, 

b) z zabudowy wielorodzinnej i wielolokalowej – 1 raz w miesiącu, 

c) z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub z innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku 

– 1 raz w miesiącu w okresie od kwietnia do października; 

3) zebranych selektywnie odpadów komunalnych w postaci szkła: 

a) z zabudowy jednorodzinnej – 1 raz na kwartał, 

b) z zabudowy wielorodzinnej i wielolokalowej – 1 raz na kwartał, 

c) z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub z innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku 

– 1 raz na kwartał w okresie od kwietnia do października. 
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2. Odpady wymienione w § 2 pkt 1-3, będą odbierane bezpośrednio z nieruchomości, przy czym 

obowiązkiem właściciela nieruchomości jest zapewnienie swobodnego dojazdu do pojemników i worków w 

terminach odbioru odpadów komunalnych. 

 

3. Wójt Gminy Dmosin podaje do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie 

internetowej www.dmosin.pl, harmonogram odbioru poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych. 

 

4. Niewystawienie pojemników i worków w wyznaczonym terminie skutkuje nieodebraniem odpadów – 

bez możliwości ubiegania się o pomniejszenie opłaty ustalonej na podstawie złożonej deklaracji. 

 

§ 5. Odpady powstałe na terenie nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w Re-

gulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dmosin traktowane będą, jako zmieszane odpady 

komunalne. 

 

§ 6.1. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbierane będą od właścicieli nierucho-

mości zamieszkałych następujące wyselekcjonowane frakcje odpadów komunalnych: 

1) przeterminowane leki i chemikalia; 

2) baterie i akumulatory; 

3) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

4) odpady wielkogabarytowe, w tym meble, sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony – 2 razy w 

roku w ramach organizowanych zbiórek, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Gminę Dmosin. 

 

2. Odpady, o których mowa w ust. 1 pkt. 3, tj. odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzo-

nych samodzielnie, takie jak gruz betonowy, gruz ceglany, odpadowe materiały ceramiczne, niezmieszane z 

innymi frakcjami odpadów (np. z folią, drewnem, puszkami po chemikaliach, szkłem, itp.) przyjmowane będą 

w ilości do 30 kg na jedną osobę na rok. 

 

3. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie będą przyjmowane odpady jeżeli ich ro-

dzaj i ilość wskazywałyby, że nie są one pochodzenia komunalnego. 

 

4. Odpady określone w ust. 1 pkt 1 - 4 właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktu se-

lektywnego zbierania odpadów komunalnych. Przyjmowane będą jedynie wyselekcjonowane frakcje tych od-

padów, niezmieszane z innymi i ze sobą. 

 

5. Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji (bioodpady) – 

należy poddać kompostowaniu we własnym zakresie albo gromadzić w pojemniku przeznaczonym na odpady 

zmieszane. 

6. Odpady zielone należy kompostować we własnym zakresie wraz z bioodpadami. 
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§ 7. Koszt przyjęcia odpadów do punktu selektywnej zbiórki odpadów wliczony jest w koszt ponoszonej 

przez właścicieli opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Natomiast koszt dostarczenia odpadów 

nie jest wliczony w w/w opłatę i ponosi go osoba dostarczająca. 

 

§ 8.1. Odpady odebrane od właścicieli nieruchomości, tj. zmieszane odpady komunalne oraz pozostałości 

z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania, zostaną przekazane zgodnie z „Planem 

gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012” przyjętego przez Sejmik Województwa Łódzkiego 

uchwałą Nr XXVI/481/12 z dnia 21 czerwca 2012 r. do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów 

komunalnych lub do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi regionu w przypadku gdy ta instalacja 

uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn. 

 

2. Odpady odebrane selektywnie od właścicieli nieruchomości zostaną przekazane do instalacji odzysku i 

unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami określoną w odrębnych przepisach. 

 

§ 9. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 

od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

należy zgłaszać do Urzędu Gminy Dmosin: 

1) pisemnie na adres Urząd Gminy Dmosin, Dmosin 9, 95-061 Dmosin; 

2) telefonicznie na nr tel. 46 874 62 94; 

3) elektronicznie na adres sekretariat@dmosin.pl. 

 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dmosin. 

 

§ 11. Traci moc uchwała Nr II/9/14 Rady Gminy Dmosin z dnia 1 grudnia 2014r. 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. 

 

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

Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku. 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Barbara Kosma  
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