
 

 

UCHWAŁA NR XXI/119/16 

RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCZEWIE 

z dnia 23 czerwca 2016 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 2016 r. poz. 446) 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 2016 r. poz. 250) Rada Miejska w Złoczewie 

uchwala, co następuje: 

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

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

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym w szczególności częstotliwość odbie-

rania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektyw-

nego zbierania odpadów, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XXVIII/180/13 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 30 stycznia 2013 r. w spra-

wie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wła-

ścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nierucho-

mości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego  

z 2013 r. poz. 971) oraz uchwała nr XXXI/214/13 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 29 maja 2013 r. zmienia-

jąca uchwałę nr XXVIII/180/13 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie szczegóło-

wego 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 (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2013 r. poz. 3257). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złoczewa. 

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

twa Łódzkiego. 

  

 Przewodniczący Rady 

 Miejskiej w Złoczewie 

Andrzej Konieczny 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 14 lipca 2016 r.

Poz. 3083



Załącznik  
do uchwały nr XXI/119/16 

Rady Miejskiej w Złoczewie 

z dnia 23 czerwca 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. 1. W ramach świadczonych usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych 

odbierane będą od właścicieli nieruchomości następujące rodzaje odpadów: 

1) zmieszane odpady komunalne; 

2) opakowania wielomateriałowe; 

3) papier;  

4) szkło; 

5) tworzywa sztuczne; 

6) metale; 

7) odpady ulegające biodegradacji (bioodpady), w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji; 

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; 

13) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne. 

2. Rodzaje odpadów określone w ust. 1 pkt od 1 do 7 dzieli się na cztery grupy odpadów ze względu na 

sposób gromadzenia, częstotliwość odbioru oraz rodzaj zabudowy: 

1) odpady komunalne zmieszane; 

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

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

4) odpady ulegające biodegradacji tj. bioodpady, odpady zielone. 

§ 2. Rodzaje odpadów wymienionych w § 1 ust. 2, częstotliwość odbioru i minimalna pojemność pojemni-

ków w nieruchomościach zamieszkałych na terenie miejskim: 

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

a) zmieszane odpady komunalne, pojemnik 120 l oznaczony kolorem zielonym - odbierany raz na cztery 

tygodnie z tym, że w okresie od kwietnia do października raz na dwa tygodnie, 

b) odpady suche, pojemnik 240 l, oznaczony kolorem żółtym - odbierany raz na miesiąc, 

c) szkło w formie zmieszanej, pojemnik 120 l, oznaczony kolorem pomarańczowym - odbierany raz na 

kwartał, 

d) odpady ulegające biodegradacji, pojemnik 140 l, oznaczony kolorem brązowym - odbierany raz na czte-

ry tygodnie z tym, że w okresie od kwietnia do października - raz na dwa tygodnie; 

2) w zabudowie jednorodzinnej dla nieruchomości zamieszkałej od 5 do 8 osób: 
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a) zmieszane odpady komunalne, pojemnik 240 l oznaczony kolorem zielonym - odbierany raz na cztery 

tygodnie, z tym że w okresie od kwietnia do października raz na dwa tygodnie, 

b) odpady suche, pojemnik 2 x 240 l, oznaczony kolorem żółtym - odbierany raz na miesiąc, 

c) szkło w formie zmieszanej, pojemnik 120 l, oznaczony kolorem pomarańczowym - odbierany raz na 

kwartał, 

d) odpady ulegające biodegradacji, pojemnik 140 l, oznaczony kolorem brązowym - odbierany raz na czte-

ry tygodnie z tym, że w okresie od kwietnia do października - raz na dwa tygodnie; 

3) w zabudowie jednorodzinnej dla nieruchomości zamieszkałej od 9 do 12 osób: 

a) zmieszane odpady komunalne, pojemnik 240 l + 120 l oznaczony kolorem zielonym - odbierany raz na 

cztery tygodnie z tym, że w okresie od kwietnia do października raz na dwa tygodnie, 

b) odpady suche, pojemnik 3 x 240 l, oznaczony kolorem żółtym - odbierany raz na miesiąc, 

c) szkło w formie zmieszanej, pojemnik 2 x 120 l, oznaczony kolorem pomarańczowym - odbierany raz na 

kwartał, 

d) odpady ulegające biodegradacji, pojemnik 2 x 140 l, oznaczony kolorem brązowym - odbierany raz na 

cztery tygodnie z tym, że w okresie od kwietnia do października - raz na dwa tygodnie; 

4) w zabudowie wielorodzinnej dla nieruchomości zamieszkałej od 13 do 25 osób: 

a) zmieszane odpady komunalne, pojemnik 240 l + 120 l oznaczony kolorem zielonym - odbierany raz na 

tydzień, 

b) odpady suche, pojemnik 3 x 240 l, oznaczony kolorem żółtym - odbierany raz na tydzień, 

c) szkło w formie zmieszanej, pojemnik 2 x 120 l, oznaczony kolorem pomarańczowym - odbierany raz na 

miesiąc; 

5) w zabudowie wielorodzinnej dla nieruchomości zamieszkałej od 26 do 50 osób: 

a) zmieszane odpady komunalne, pojemnik 1100 l oznaczony kolorem zielonym - odbierany raz na tydzień, 

b) odpady suche, pojemnik 1100 l, oznaczony kolorem żółtym - odbierany raz na tydzień, 

c) szkło w formie zmieszanej, pojemnik 4 x 120 l, oznaczony kolorem pomarańczowym - odbierany raz na 

miesiąc; 

6) powyżej 50 osób - odpowiednio do liczby zamieszkałych osób, uwzględniając pojemności podane w pkt 4  

i 5. 

§ 3. Rodzaje odpadów wymienionych w § 1 ust. 2, częstotliwość odbioru i minimalna pojemność pojemni-

ków w nieruchomościach zamieszkałych na terenie wiejskim: 

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

a) zmieszane odpady komunalne, pojemnik 120 l oznaczony kolorem zielonym - odbierany raz na cztery 

tygodnie, 

b) odpady suche, pojemnik 240 l, oznaczony kolorem żółtym - odbierany raz na miesiąc, 

c) szkło w formie zmieszanej, pojemnik 120l, oznaczony kolorem pomarańczowym - odbierany raz na 

kwartał; 

2) w zabudowie jednorodzinnej dla nieruchomości zamieszkałej od 5 do 8 osób: 

a) zmieszane odpady komunalne, pojemnik 240 l oznaczony kolorem zielonym - odbierany raz na cztery 

tygodnie, 

b) odpady suche, pojemnik 2 x 240 l, oznaczony kolorem żółtym - odbierany raz na miesiąc, 

c) szkło w formie zmieszanej, pojemnik 120 l, oznaczony kolorem pomarańczowym - odbierany raz na 

kwartał; 

3) w zabudowie jednorodzinnej dla nieruchomości zamieszkałej od 9 do 12 osób: 
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a) zmieszane odpady komunalne, pojemnik 240 l + 120 l oznaczony kolorem zielonym - odbierany raz na 

cztery tygodnie, 

b) odpady suche, pojemnik 3 x 240 l, oznaczony kolorem żółtym - odbierany raz na miesiąc, 

c) szkło w formie zmieszanej, pojemnik 2 x 120 l, oznaczony kolorem pomarańczowym - odbierany raz na 

kwartał; 

4) w zabudowie wielorodzinnej dla nieruchomości zamieszkałej od 13 do 25 osób: 

a) zmieszane odpady komunalne, pojemnik 3 x 240 l oznaczony kolorem zielonym - odbierany raz na czte-

ry tygodnie, 

b) odpady suche, pojemnik 4 x 240 l, oznaczony kolorem żółtym - odbierany raz na miesiąc, 

c) szkło w formie zmieszanej, pojemnik 4 x 120l , oznaczony kolorem pomarańczowym - odbierany raz na 

kwartał; 

5) w zabudowie wielorodzinnej dla nieruchomości zamieszkałej od 26 do 50 osób: 

a) zmieszane odpady komunalne, pojemnik 2 x 1100 l oznaczony kolorem zielonym - odbierany raz na 

cztery tygodnie, 

b) odpady suche, pojemnik 2 x 1100 l, oznaczony kolorem żółtym - odbierany raz na miesiąc, 

c) szkło w formie zmieszanej, pojemnik 8 x 120 l, oznaczony kolorem pomarańczowym - odbierany raz na 

miesiąc. 

§ 4. Odbiór odpadów komunalnych z domków letniskowych odbywać się będzie w okresie od czerwca do 

września. 

§ 5. Ustala się, iż w ramach uiszczanej przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpada-

mi komunalnymi, nieruchomości zostaną wyposażone w pojemniki służące do zbierania odpadów komunal-

nych. 

§ 6. Ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne jest uzależniona od liczby osób przebywających na terenie nieru-

chomości i od jej funkcji. Decyzje o wyposażeniu nieruchomości w pojemniki i ich wielkości podejmuje każ-

dorazowo zarządca nieruchomości. 

§ 7. Ilość odpadów komunalnych odbieranych z miejsca powstawania odpadów, od właścicieli nierucho-

mości w części na których zamieszkują mieszkańcy, a w części stanowią nieruchomość na której nie zamiesz-

kują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne jest uzależniona od liczby mieszkańców i osób przebywają-

cych na terenie nieruchomości oraz od jej funkcji. Zasady ustalania minimalnej ilości i pojemności pojemników 

określone w § od 2-4, stosuje się odpowiednio (w odniesieniu do części zamieszkałej i niezamieszkałej). 

§ 8. Ustala się, iż w ramach uiszczanej przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpada-

mi komunalnymi, nieruchomości zostaną wyposażone w pojemniki służące do zbierania odpadów komunal-

nych. 

§ 9. Gmina określi harmonogram odbioru odpadów z uwzględnieniem częstotliwości w uzgodnieniu z fir-

mą wywozową. 

§ 10. 1. Ustala się, że odbiór odpadów z nieruchomości będzie odbywać się w godz. od 6.00 do 22.00. 

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów 

komunalnych na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren nieru-

chomości, miejsce umożliwiające swobodny do nich dostęp. 

§ 11. Nieczystości płynne muszą być gromadzone i usuwane z nieruchomości z częstotliwością i w sposób 

gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika wynikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenie 

powierzchni ziemi i wód podziemnych. 

§ 12. 1. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można przekazać w ramach uiszczo-

nej opłaty odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w tym: 
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1) papier; 

2) szkło; 

3) tworzywa sztuczne; 

4) metale; 

5) przeterminowane leki i chemikalia; 

6) zużyte baterie i akumulatory; 

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

9) zużyte opony; 

10) odpady ulegające biodegradacji – tylko odpady zielone; 

11) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne; 

12) opakowania wielomateriałowe. 

2. Odpady budowlane i rozbiórkowe z prac prowadzonych we własnym zakresie w przypadku ilości prze-

wyższającej 3,5 m3 zbiera się w pojemnikach do gromadzenia do tego rodzaju odpadów, dostarczonych na 

wniosek właściciela nieruchomości, udostępnionych przez przedsiębiorcę odbierającego. W przypadku mniej-

szej ilości odpady te powinny zostać przekazane własnym transportem przez wytwórcę odpadów do Gminnego 

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

3. Szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych określa regu-

lamin - opublikowany w BIP Urzędu Miejskiego w Złoczewie. 

§ 13. Właściciele nieruchomości w przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę od-

bierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych mogą zgłaszać interwencje w terminie do 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia 

do: 

1) Urzędu Miejskiego w Złoczewie, ul. Szkolna 16, 98-270 Złoczew w formie pisemnej, pocztą elektroniczną 

na adres sekretariat@zloczew.pl, telefonicznie 43 820 22 70 lub faxem 43 820 25 92; 

2) firmy wywozowej pod numer reklamacyjny wskazany w Kalendarzu Odbioru Odpadów. 
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