
UCHWAŁA NR XVII/111/2016
RADY GMINY SADKOWICE

z dnia 13 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 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 
2016 r. poz.446) oraz art. 6r ust. 3 i 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 250), po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej, Rada 
Gminy Sadkowice uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości z terenu gminy Sadkowice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności:

1) rodzaje i ilość odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości;

2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

3) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych;

4) sposób zagospodarowania odpadów komunalnych.

§ 2. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z 
nieruchomości odbierane są wytworzone w gospodarstwach domowych następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) odpady zbierane w sposób selektywny, w tym:

a) plastik, opakowania wielomateriałowe (kartony po mleku, sokach itp.) oraz metalowe puszki,

b) suchy i niezanieczyszczony papier, tektura i tekstylia,

c) szkło opakowaniowe,

d) odpady wielkogabarytowe,

e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

f) zużyte baterie i akumulatory,

g) przeterminowane leki,

h) zużyte opony,

i) odpady budowlane (gruz poremontowy i rozbiórkowy).

2) odpady komunalne zmieszane.

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wymienionymi w §2.1., obejmuje odbiór odpadów komunalnych w 
nieograniczonej ilości.

§ 3. 1. Przedsiębiorca uprawniony przez gminę do odbioru odpadów komunalnych, odbiera bezpośrednio od właścicieli 
nieruchomości odpady komunalne z następującą częstotliwością:

1) odpady zmieszane, gromadzone w pojemniku 120 l i workach przeźroczystych – 1 raz na miesiąc;

2) odpady selektywnie zbierane w workach przeźroczystych – 1 raz na miesiąc;

3) szkło opakowaniowe, gromadzone w pojemniku 120 l – 1 raz na kwartał.

2. Selektywne gromadzenie odpadów polega na oddzielnym zbieraniu w gospodarstwach domowych następujących grup 
odpadów:

1) plastik, opakowania wielomateriałowe (kartony po mleku, sokach itp.), metalowe puszki, suchy i niezanieczyszczony 
papier, tektura i tekstylia zbierane są do przeźroczystych worków z napisem selektywne;

2) szkło opakowaniowe (butelki, słoiki – bez podziału na szkło białe i kolorowe) zbierane jest do odpowiednio 
oznakowanych pojemników lub worków;

3) pozostałe, zmieszane odpady z gospodarstw domowych (tzw. mokre) zbierane są do pojemników oraz dodatkowo 
dopuszcza się wystawienie przeźroczystych worków z zabrudzonym papierem i pieluchami jednorazowego użytku.
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3. Pojemniki oraz worki z nieodpowiednią zawartością zostaną odebrane przez firmę odbierającą odpady. Firma ta, 
powiadomi o tym fakcie właściciela nieruchomości i Gminę w momencie odbioru. Przy zgłoszonej kolejnej nieprawidłowości 
dotyczącej gromadzenia odpadów, w drodze decyzji administracyjnej, naliczona zostanie opłata jak za odpady 
niesegregowane.

4. W dniu odbierania odpadów komunalnych, pojemniki i worki z odpadami komunalnymi należy wystawić do drogi 
publicznej, aby zapewnić łatwy dostęp do nich pracownikom firmy odbierającej odpady komunalne. Harmonogram odbioru 
odpadów komunalnych będzie dostarczany mieszkańcom na cały rok, odpowiednio wcześnie przed jego obowiązywaniem.

5. Do gromadzenia odpadów niebezpiecznych służą odpowiednio oznakowane pojemniki, ustawione w miejscach ogólnie 
dostępnych na terenie gminy:

1) baterie – instytucje użyteczności publicznej, placówki handlowe;

2) przeterminowane leki – apteki;

3) oleje przepracowane i opakowania po olejach – warsztaty samochodowe;

4) opakowania po olejach przepracowanych – należy przekazywać do punktów sprzedaży olejów;

5) akumulatory – należy przekazać podmiotowi prowadzącemu sprzedaż detaliczną akumulatorów;

6) chemikalia (np. opakowania po środkach ochrony roślin oraz przeterminowane środki ochrony roślin) – należy 
przekazywać do punktów sprzedaży środków ochrony roślin.

6. Adresy miejsc gromadzenia odpadów niebezpiecznych, o których mowa w ust. 5 będą podane do wiadomości 
mieszkańców na stronie internetowej gminy Sadkowice oraz na tablicach ogłoszeń w poszczególnych miejscowościach.

§ 4. 1. Gminny punkt selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych znajduje się w miejscowości Sadkowice, na 
działce nr 378 – dawna baza SKR. Do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych można 
dostarczać tzw. odpady problemowe: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, meble i odpady 
wielkogabarytowe, odpady budowlane (gruz poremontowy i rozbiórkowy). Harmonogram dotyczący dni i godzin otwarcia 
punktu selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych będzie dostępny dla mieszkańców na stronie internetowej 
gminy Sadkowice oraz na tablicach ogłoszeń w poszczególnych miejscowościach.

2. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych mieszkańcy zapewniają we 
własnym zakresie i na własny koszt.

§ 5. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w ramach gminnego systemu odbioru odpadów 
przekazywane są uprawnionym podmiotom w celu poddania procesom odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadkowice.

§ 7. Uchyla się Uchwałę Rady Gminy Sadkowice Nr XXII/140/2013 z dnia 26 lutego 2013 roku 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.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Sadkowice

Tadeusz Pietrzak
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