
 

 

UCHWAŁA NR XII/69/19 

RADY GMINY STRZELCE 

z dnia 25 października 2019 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 (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309 i poz. 1696) oraz art. 6r ust. 3 - 3d ustawy z dnia  

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 i poz. 1629 

oraz z 2019 r. poz. 730, poz. 1403 i poz. 1579), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Kutnie, Rada Gminy Strzelce uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała 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. 

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

odpadami komunalnymi odbiera się następujące rodzaje odpadów: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; 

2) segregowane odpady komunalne: 

a) papier i tektura, 

b) metal, 

c) tworzywa sztuczne, 

d) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

e) szkło, 

f) bioodpady, 

g) odpady niebezpieczne, 

h) przeterminowane leki i chemikalia, 

i) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w wyniku przyjmowania produktów 

leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności 

igły i strzykawki, 

j) zużyte baterie i akumulatory, 

k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
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l) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

m) zużyte opony, z wyłączeniem opon od pojazdów i maszyn rolniczych, 

n) odpady budowlane i rozbiórkowe. 

2. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, przyjmuje się obowiązki właściciela nieruchomości w 

zakresie wyposażenia nieruchomości w worki służące do selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

3. Odpady komunalne wymienione w pkt od a do f będą odbierane bezpośrednio z nieruchomości, przy 

czym do obowiązków właścicieli nieruchomości należy zapewnienie w ciągu całego roku bezkolizyjnego 

dojazdu/dostępu pojazdu przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne do wyznaczonych na nieruchomości 

miejsc, służących do gromadzenia odpadów. 

4. Odpady wymienione w pkt  od g do n pochodzące z gospodarstw domowych będą odbierane 

bezpośrednio z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - 3 razy w roku kalendarzowym. 

5. Odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 3 i 4 odbywa się zgodnie z harmonogramem 

ustalonym przez Gminę Strzelce z podmiotem odbierającym odpady. 

§ 3. Ilość, kolorystyka, nazewnictwo pojemników/worków przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych (zmieszanych) oraz odpadów segregowanych z podziałem na poszczególne frakcje odpadów na 

terenie nieruchomości została określona w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Strzelce. 

§ 4. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych: 

1) odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości  odbywać 

się będzie 1 raz w miesiącu, z wyłączeniem miesięcy od kwietnia do października, w których to miesiącach 

odbiór odbywać się będzie nie rzadziej niż 1 raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadziej niż 

raz na 2 tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych; 

2) odbiór odpadów zbieranych selektywnie obejmujących następujące frakcje: 

a) papier i tektura - 1 raz na kwartał w ostatnim miesiącu kwartału, 

b) metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe - 1 raz na miesiąc, 

c) szkło (bezbarwne i kolorowe)  - 1 raz na miesiąc, 

d) bioodpady - 1 raz na miesiąc, z wyłączeniem miesięcy od kwietnia do października,  w których to 

miesiącach odbiór ten odbywać się będzie nie rzadziej niż 1 raz na tydzień z budynków wielolokalowych 

i nie rzadziej niż  raz na 2 tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych; 

3) odpady typu: odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do 

odpadów medycznych, powstałe w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i 

prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,  zużyte baterie i 

akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych - właściciele nieruchomości obowiązani są do 

dostarczenia odpadów do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - 3 razy w roku 

kalendarzowym. 

2. Szczegółowa informacja o lokalizacji, terminach i godzinach przyjmowania odpadów do punktu 

selektywnego zbierania odpadów, zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie 

internetowej Gminy Strzelce oraz na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Gminy Strzelce. 

3. Koszt przyjęcia odpadów do punktu selektywnej zbiórki odpadów wliczony jest w koszt ponoszonej 

przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Koszt dostarczenia 

odpadów do punktu ponosi osoba dostarczająca. 

§ 5. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 

od właścicieli nieruchomości lub podczas dostarczania do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych właściciele nieruchomości winni niezwłocznie zgłaszać do Urzędu Gminy Strzelce: 

1) pisemnie; 
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2) telefonicznie, pod numerem  24 356 66 14; 

3) osobiście. 

2. Dokonując zgłoszenia, należy podać w szczególności adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie, 

datę wystąpienia nieprawidłowości oraz opis nieprawidłowości. 

§ 6. Wykonanie  uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzelce. 

§ 7. 1. Traci moc uchwała Nr XVI/98/2016 Rady Gminy Strzelce z dnia 27 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. Łódzkiego z 2016 r. poz. 

3205). 

2. Traci moc uchwała Nr XXII/138/2017 Rady Gminy Strzelce z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie 

zmiany uchwały Nr XVI/98/2016 Rady Gminy Strzelce z dnia 27 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. Łódzkiego z 2017 r. poz. 

3187). 

3. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/207/2018 Rady Gminy Strzelce z dnia 11 października 2018 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XVI/98/2016 z dnia 27 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. Łódzkiego z 2018 r. poz. 5677). 

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z 

dniem 1 stycznia 2020 roku. 

  

 Przewodnicząca Rady Gminy Strzelce 

 

 

Teresa Sobczyk 
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