
UCHWAŁA NR XLI/223/18
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 30 stycznia 2018 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 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232) oraz art. 6r ust. 3, 3b, 3c i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289,  2056 i 2422) po zasięgnięciu 
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Żychlin i zagospodarowania tych odpadów 
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób 
świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 2. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi będą odbierane odpady komunalne według podziału na następujące frakcje:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

2) szkło;

3) papier;

4) metale;

5) tworzywa sztuczne;

6) opakowania wielomateriałowe;

7) odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone i 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) odpady budowlane i rozbiórkowe;

13) zużyte opony.
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§ 3. 1. Ustala się następujący sposób świadczenia usług odbierania poszczególnych rodzajów odpadów 
komunalnych:

1) odpady wymienione w §2 pkt 1-7 będą odbierane bezpośrednio z nieruchomości (w przypadku, gdy brak 
jest dostępu do pojemników dla pracowników przedsiębiorcy wywozowego właściciel nieruchomości 
zobowiązany jest w dniu odbioru odpadów komunalnych wystawić pojemniki przed wejściem na teren 
nieruchomości lub w miejsce umożliwiające odbiór odpadów) w następujący sposób:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne- odbiera się z pojemnika lub kontenera przeznaczonego 
na zmieszane odpady,

b) szkło – odbiera się z pojemnika lub worka przeznaczonego do zbiórki szkła,

c) papier- odbiera się z pojemnika lub worka przeznaczonego do selektywnej zbiórki papieru,

d) metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe - odbiera się z pojemnika lub worka 
przeznaczonego do selektywnej zbiórki tego typu odpadów,

e) odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone i opakowaniowe ulegające biodegradacji (mogą 
być zbierane i odbierane łącznie jako bioodpady) - odbiera się z pojemnika  lub worka przeznaczonego 
do zbierania odpadów ulegających biodegradacji;

2) odpady wymienione w §2 pkt 8 – 13 pochodzące z gospodarstw domowych będą odbierane w punktach 
selektywnej zbiórki odpadów wskazanych na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy 
Żychlin, do których mieszkańcy dostarczają odpady samodzielnie.

2. Dopuszcza się możliwość zbierania:

1) przeterminowanych leków w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach w aptekach, które przystąpiły 
do ich zbiórki na podstawie porozumienia z Gminą Żychlin. Wykaz w/w aptek zostanie zamieszczony na 
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Żychlin;

2) odpadów wymienionych w §2 pkt 10,  11 i 13 podczas organizowanych akcji tzw. „wystawek” w terminach 
i w sposób określony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Żychlin.

§ 4. 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w §2 obejmuje odbiór 
odpadów komunalnych w nieograniczonej ilości.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 nie obejmuje kosztu dostarczenia odpadów do punktu selektywnej zbiórki 
odpadów, który jest ponoszony przez dostarczającego odpady.

§ 5. Ustala się następującą częstotliwość odbioru poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych z terenu 
nieruchomości, w terminach podanych w harmonogramie zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej 
Gminy Żychlin:

1) dla nieruchomości zamieszkałych  z zabudową zagrodową i jednorodzinną:

a) odpady zebrane selektywnie wymienione w § 2 pkt 2 – nie rzadziej niż 6 razy w ciągu roku,

b) odpady zebrane selektywnie wymienione w § 2 pkt 3-6 – nie rzadziej niż 12 razy w ciągu roku,

c) odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone i opakowania ulegające biodegradacji mogą być 
zbierane i odbierane łącznie jako bioodpady:

- nie rzadziej niż 9 razy w ciągu roku na terenach wiejskich,

- nie rzadziej niż 14 razy w ciągu roku na terenie miasta z tym, że w miesiącach od kwietnia do 
października nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie,

d) zmieszane odpady komunalne:

- na terenie miasta nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie w miesiącach od kwietnia do października oraz 
nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie w pozostałych miesiącach,

- na terenach wiejskich nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie;

2) dla nieruchomości zamieszkałych z zabudową budynkami wielolokalowymi:
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a) zmieszane odpady komunalne– nie rzadziej niż raz na tydzień,

b) odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone i opakowania ulegające biodegradacji mogą być 
zbierane i odbierane łącznie jako bioodpady - po zapełnieniu pojemnika lub na zgłoszenie, z tym, że 
w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania nie może być rzadsza niż raz na tydzień.

c) odpady zebrane selektywnie wymienione w § 2 pkt 2-6 - po zapełnieniu pojemnika lub nie rzadziej niż 
9 razy w ciągu roku;

3) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, w okresie w którym powstają odpady  
komunalne -  nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie z tym, że dla nieruchomości na terenie miasta,  zmieszane 
odpady komunalne i bioodpady zbierane w miesiącach od kwietnia do października, nie rzadziej niż raz na 
2 tygodnie;

4) na terenach przeznaczonych do użytku publicznego - nie rzadziej niż raz na tydzień.

§ 6. Ustala się sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 
zwanych dalej PSZOK:

1) adresy PSZOK wraz ze wskazaniem godzin przyjmowania odpadów są określone na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Żychlin;

2) do PSZOK przyjmowane są bezpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości z terenu Gminy Żychlin;

3) przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK po stwierdzeniu zgodności rodzaju 
dostarczonych odpadów z rodzajem przyjmowanych odpadów, ich czystości, składu itp.

§ 7. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości przekazane będą uprawnionym podmiotom, 
do zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§ 8. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 
od właścicieli nieruchomości  lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 
należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15:

1) pisemnie;

2) telefonicznie – nr tel. (24) 351-20-38 lub (24) 351-20-39;

3)  elektronicznie na adres: sekretariat@gminazychlin.pl .

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości składa w terminie 7 dni, licząc od dnia 
niewłaściwego świadczenia usługi.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

§ 10. Traci moc Uchwała Nr XIV/65/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 4 grudnia 2015r. 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.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego.

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska
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