UCHWAŁA NR XXV/145/20
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia 25 września 2020 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. 1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713) 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 2020 r.
poz. 1439), 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. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi odbiera się następujące rodzaje odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli
nieruchomości:
1) papier,
2) szkło,
3) metale,
4) tworzywa sztuczne,
5) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
6) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
2. Odbiera się następujące rodzaje odpadów przez gminny punkt selektywnego zbierania odpadów
komunalnych:
1) papier,
2) metale,
3) tworzywa sztuczne,
4) szkło,
5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
6) odpady niebezpieczne,
7) przeterminowane leki i chemikalia,
8) zużyte baterie i akumulatory,
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
10) zużyte opony,
11) odpady budowlane i rozbiórkowe,
12) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
13) 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,
14) tekstylia i odzież.
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3. 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 dwa razy w miesiącu;
2) szkło, papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe – 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
§ 3. 1. Wprowadza się jednolitą kolorystykę i oznaczenie pojemników i worków do zbierania odpadów dla
następujących frakcji:
1) niebieski – z przeznaczeniem na odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru
i odpady opakowaniowe z tektury, oznaczony napisem „Papier”,
2) zielony – z przeznaczeniem na odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, oznaczone
napisem „Szkło”,
3) żółty – z przeznaczeniem na odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw
sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe
wielomateriałowe, oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne”,
4) brązowy – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem
bioodpadów, oznaczone napisem „BIO”,
5) czarny – z przeznaczeniem na odpady zmieszane.
§ 4. 1. Określa się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:
1) odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów:
a) z obszaru zabudowy jednorodzinnej:

᠆ w okresie od kwietnia do października – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,
᠆ w okresie od listopada do marca – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu,
b) z obszaru zabudowy wielorodzinnej:

᠆ w okresie od kwietnia do października – nie rzadziej niż jeden raz na tydzień,
᠆ w okresie od listopada do marca – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu,
2) odbiór odpadów zbieranych selektywnie tj. papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne odbywać się będzie
nie rzadziej niż raz na dwa miesiące,
3) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - odbiera się z miejsca
przed wejściem na teren nieruchomości lub z miejsca umożliwiającego odbiór odpadów przynajmniej raz
w roku podczas tzw. ,,wystawek”,
4) przeterminowane leki - można umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych
pojemnikach znajdujących się w Punkcie Aptecznym w Poświętnem – odbiór przez cały rok,
5) zużyte baterie i akumulatory - odbierane będą z pojemników umieszczonych w miejscach użyteczności
publicznej tj. szkoły i Urząd Gminy – odbiór przez cały rok,
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6) z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych
na cele rekreacyjnie – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku:
a) odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów:

᠆ w okresie od kwietnia do października – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,
᠆ w okresie od listopada do marca – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu,
b) odbiór odpadów zbieranych selektywnie tj. papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne – odbywać się
będzie nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
§ 5. 1. Mieszkańcy Gminy Poświętne mogą korzystać bezpłatnie z gminnego punktu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych Stefanów 2 a gdzie mogą dostarczyć własnym środkiem transportu odpady komunalne
zebrane selektywnie, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2.
2. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych. Koszt dostarczenia odpadów do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ponosi go
osoba dostarczająca.
§ 6. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe z robót nie wymagających pozwolenia na budowę, ani
zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót, odbierane będą w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w gminnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w ilości 500 kg rocznie na
jedną nieruchomość.
§ 7. Obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów
komunalnych przejmuje gmina, dla której obowiązek ten będzie realizował podmiot odbierający opady
komunalne wyłoniony w drodze przetargu.
§ 8. Dopuszcza się kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach
przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.
Właściciele korzystający z kompostowników przydomowych zwolnieni są z obowiązku posiadania pojemnika
lub worka na te odpady.
§ 9. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych będzie dostarczony właścicielom nieruchomości przez
podmiot uprawniony do ich odbioru, wyłoniony w drodze przetargu oraz udostępniony na stronie internetowej
Gminy Poświętne – oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Poświętnem.
§ 10. W dniu odbierania odpadów komunalnych, należy zapewnić łatwy dostęp do pojemników dla
pracowników podmiotu odbierającego odpady komunalne lub wystawić pojemniki poza teren nieruchomości,
w miejsce umożliwiający swobodny do nich dojazd.
§ 11. 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 w Poświętnem pisemnie na adres: Urząd Gminy
w Poświętnem ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne lub telefonicznie na numer tel. 44 756-40-34 w terminie 7 dni
od dnia, w którym miało miejsce niewłaściwe świadczenie usługi.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.
§ 13. Traci moc uchwała Nr XXII/135/16 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 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 właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2016 r. poz. 3200).
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§ 14. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Wiechecki
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