
UCHWAŁA NR XIV/106/2020 
RADY GMINY ALEKSANDRÓW 

z dnia 30 kwietnia 2020 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 właścicieli nieruchomości opłatę 

Na podstawie art. 6r ust. 3, 3a-3d  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 oraz z 2020 r. poz. 150 i 284), po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim, Rada Gminy Aleksandrów uchwala co 
następuje: 

§ 1. Uchwała niniejsza określa szczegółowy sposób i zakres 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, 
w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości i częstotliwość ich 
odbierania od właścicieli nieruchomości oraz sposób świadczenia usług przez punkty  selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych, a także tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków 
niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

§ 2. 1.  Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi odbiera się bezpośrednio od właścicieli nieruchomości  w każdej ilości następujące 
rodzaje odpadów komunalnych: 

1) selektywnie zbierane: 

a) papier, 

b) metale, 

c) tworzywa sztuczne, 

d) szkło, 

e) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

f) bioodpady; 

2) nieselektywne odpady komunalne pozostałe; 

2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami  komunalnymi odbiera się w Punkcie Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych odpady 
komunalne selektywnie zbierane: 

a) odpady, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a – f w każdej ilości, 

b) odpady   niebezpieczne  -  w każdej ilości, 

c) przeterminowane leki , chemikalia -  w każdej ilości, 

d) 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 igieł i strzykawek -  w każdej ilości, 

e) zużyte baterie i akumulatory  - w każdej ilości, 

f) zużyty sprzętu elektryczny  i elektroniczny - w każdej ilości, 

g) meble i inne odpady wielkogabarytowe – w każdej ilości, 

h) zużyte opony – w ilości do 4 sztuk/rok  od pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej 
poniżej 3,5 tony, a od jednośladów w każdej ilości, 

i) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 0,15 m3/rok od mieszkańca danej nieruchomości, 
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j) tekstylia i odzież  -  w każdej ilości, 

k) popioły z domowych palenisk  - w każdej ilości, 

l) zużyte żarówki - w każdej ilości, ł)    lampy fluorescencyjne, świetlówki i inne odpady zawierające rtęć -  
w każdej ilości, 

m) opakowania po tonerach, kartridżach - w każdej ilości. 

3. Szczegółową informację o lokalizacji, terminach i godzinach otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych Wójt Gminy poda do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie 
Informacji Publicznej  Gminy oraz na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Gminy i sołectwach. 

§ 3. 1.  Właściciele nieruchomości samodzielnie i na własny koszt dostarczą do Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów odpady komunalne zebrane w sposób selektywny określone w § 2 ust. 2. 

2. Odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych odbywać się będzie również raz w roku metodą 
objazdową w określonych terminach i godzinach zbiórki. Informacja zostanie przekazana właścicielom 
nieruchomości przez Wójta Gminy Aleksandrów. 

§ 4. 1.  Określa się, z zastrzeżeniem ust. 2, częstotliwość odbioru odpadów komunalnych bezpośrednio od 
właścicieli nieruchomości: 

1) papier, szkło, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe , tworzywa sztuczne – nie rzadziej niż raz 
w miesiącu, 

2) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem bioodpadów: 

a) z obszaru zabudowy jednorodzinnej – nie rzadziej niż raz w miesiącu, a w okresie od kwietnia do 
października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z pojemników/worków wystawionych przed posesję, 

b) z obszaru zabudowy wielolokalowej – nie rzadziej niż raz w miesiącu, a w okresie od kwietnia do 
października nie rzadziej niż raz na tydzień z pojemników/worków wystawionych przed posesję. 

2. Ustala się częstotliwość odbioru odpadów z nieruchomości, na której  znajduje się domek letniskowy, 
lub innej nieruchomości wykorzystywanej  na cele rekreacyjno – wypoczynkowe: 

a) o których mowa w ust. 1 pkt 1– nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

b) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów ulegających biodegradacji, ze 
szczególnym uwzględnieniem bioodpadów nie rzadziej niż raz w miesiącu, a w okresie od kwietnia do 
października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 

3. 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 
na te odpady. 

§ 5. 1.  Określa się, że wszelkie nieprawidłowości w świadczeniu usług przez przedsiębiorcę odbierającego 
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz przez prowadzony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
w Aleksandrowie należy zgłaszać do Urzędu Gminy Aleksandrów nie później jednak niż w ciągu 2 dni po 
wystąpieniu nieprawidłowości. Zgłoszenia należy dokonywać w formie pisemnej. 

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera dane identyfikacyjne właściciela nieruchomości, dane 
adresowe nieruchomości, na której powstają odpady komunalne, szczegółowy opis zaistniałego niewłaściwego 
świadczenia usługi przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub 
przez prowadzącego gminny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, czytelny podpis właściciela 
nieruchomości. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Aleksandrów. 
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§ 7. Traci moc uchwała nr  XIV/106/2016 Rady Gminy Aleksandrów z dnia  27 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 właścicieli 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także tryb  i sposobu zgłaszania przez 
właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego 
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych ( Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 3651). 

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 lipca 2020 roku. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Jolanta Rogozińska 
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