UCHWAŁA NR XXII/135/16
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia 28 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. 2016 r., poz. 446) i art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Opocznie, uchwala się co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Poświętne i zagospodarowania tych odpadów, w
zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi odbierane są następujące rodzaje odpadów:
1) odpady niesegregowane (zmieszane) – w każdej ilości;
2) szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe – w każdej ilości;
3) przeterminowane leki i chemikalia, baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble
i odpady wielkogabarytowe – w każdej ilości;
4) zużyte opony – w każdej ilości;
5) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne – w ilości do 1 m3 rocznie na jedną
nieruchomość;
6) odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady zielone – w każdej ilości.
§ 3. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości,
na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku będzie prowadzone w następujący sposób i z
następującą częstotliwością:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – będą gromadzone w pojemnikach na terenie
nieruchomości oraz bezpośrednio odbierane od właściciela nieruchomości nie rzadziej niż raz w miesiącu;
2) szkło, papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania welomateriałowe – będą gromadzone
selektywnie w pojemnikach lub workach na terenie nieruchomości oraz bezpośrednio odbierane od
właściciela nieruchomości raz w miesiącu;
3) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony – będą
odbierane bezpośrednio od właściciela nieruchomości dwa razy w roku oraz przekazywane do gminnego
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – odbiór raz w miesiącu;
4) przeterminowane leki i chemikalia – odbierane będą do odpowiednich pojemników ustawionych na terenie
gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – odbiór raz w miesiącu;
5) zużyte baterie i akumulatory – odbierane będą do odpowiednich pojemników ustawionych na terenie
gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – odbiór raz w miesiącu;
6) odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone – w pierwszej kolejności będą zagospodarowywane we
własnym zakresie w kompostownikach przydomowych oraz przekazywane do punktu selektywnego
zbierania odpadów – odbiór odpadów raz w miesiącu;
7) odpady budowlane i rozbiórkowe wytworzone poza terenami budowy, powstałe w wyniku prowadzenia
robót remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót
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do właściwego organu administracji, odbierane będą w punkcie selektywnego zbierania odpadów
komunalnych w ilości do 1 m3 rocznie na jedną nieruchomość – odbiór raz w miesiącu.
§ 4. W przypadku właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część
roku w miejscowościach Ponikła i Wólka Kuligowska oraz części miejscowości Kozłowiec ze względu na
warunki lokalne związane z utrudnionym dojazdem do nieruchomości ustala się odrębny sposób prowadzenia
odbioru odpadów komunalnych dla następujących frakcji:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – będą gromadzone w zbiorczych i ogólnodostępnych
kontenerach lub pojemnikach zlokalizowanych w miejscowościach Ponikła i Wólka Kuligowska oraz
odbierane w sposób sukcesywny tak, aby zapewnić możliwość ciągłego dostarczania odpadów przez
właścicieli nieruchomości, przy minimalnej częstotliwości raz w miesiącu;
2) szkło, papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania welomateriałowe – będą gromadzone
selektywnie w zbiorczych i ogólnodostępnych kontenerach lub pojemnikach zlokalizowanych w
miejscowościach Ponikła i Wólka Kuligowska oraz odbierane w sposób sukcesywny tak, aby zapewnić
możliwość ciągłego dostarczania odpadów przez właścicieli nieruchomości, przy minimalnej częstotliwości
raz w miesiącu;
3) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony – będą
odbierane bezpośrednio z miejsc lokalizacji zbiorczych i ogólnodostępnych kontenerów lub pojemników
zlokalizowanych w miejscowościach Ponikła i Wólka Kuligowska dwa razy w roku, a także odbierane będą
w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych – odbiór raz w miesiącu.
§ 5. 1. Odbiorowi podlegają te odpady komunalne wymienione w § 3 i § 4, które zostały wystawione przed
posesję w sposób umożliwiający ich odbiór lub dostarczone do zbiorczych i ogólnodostępnych kontenerów lub
pojemników zlokalizowanych w miejscowościach Ponikła i Wólka Kuligowska.
2. Odpady komunalne wymienione w § 3 i § 4 wystawione w miejsca, do których nie jest zapewniony
dojazd pojazdem odbierającym te odpady lub dostarczone w inne miejsca niż zlokalizowane w
miejscowościach Ponikła i Wólka Kuligowska zbiorcze i ogólnodostępne kontenery lub pojemniki, nie
podlegają odbiorowi.
§ 6. Odbieranie odpadów, o których mowa § 3 odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez
przedsiębiorcę, wyłonionym w drodze przetargu, z którym Gmina Poświętne podpisze umowę na odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych.
§ 7. 1. Ustala się, że na terenie Gminy Poświętne funkcjonuje jeden punkt selektywnego zbierania odpadów
komunalnych zlokalizowany w miejscowości Stefanów 2a.
2. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki
letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
wykorzystywanych jedynie przez część roku, mogą na własny koszt dostarczyć do gminnego punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych w godzinach jego otwarcia frakcje odpadów komunalnych
określone w § 2 pkt 3-6.
3. Prowadzący gminny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych może odmówić przyjęcia
odpadów, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazują na to, że nie powstały one na nieruchomości zamieszkałej lub
nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
§ 8. W zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych należy do
gminy, jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
§ 9. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
należy zgłaszać do Urzędu Gminy Poświętne pisemnie na adres: Urząd Gminy Poświętne ul. Akacjowa 4, 26315 Poświętne.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.
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§ 11. Traci moc uchwała Nr XXIV/138/13 Rady Gminy Poświętne z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz.
Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 2037).
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Przemysław Skrzypek
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Uzasadnienie
Podjęcie uchwały wynika z przepisu art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku o zmianie ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 87) w myśl,
którego niektóre dotychczasowe akty prawa miejscowego, a w tym uchwała 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 zachowuje moc na okres na jaki została wydana jednak nie dłużej niż
przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy tj. do dnia 30 lipca 2016 r.
Projekt uchwały zgodnie z dyspozycją art. 6r ust. 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie
postanowieniem z dnia 17.06.2016 r. nr PPIS- HŚr – HK – 4593/8/16.
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