
UCHWAŁA NR XXVIII/187/2017
RADY GMINY SADKOWICE

z dnia 21 czerwca 2017 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 i art. 41 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.

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

1) papier;

2) szkło;

3) tworzywa sztuczne;

4) metale;

5) odpady zielone;

6) zmieszane odpady komunalne.

2. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się następujące oznakowania kolorystyczne worków:

1) niebieski  z przeznaczeniem na papier i tekturę;

2) żółty z przeznaczeniem na tworzywo sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale;

3) zielony z przeznaczeniem na szkło, opakowania szklane;

4) brązowy z przeznaczeniem do zbierania odpadów ulegających biodegradacji i odpadów zielonych.

3. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Gminny 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdujący się w miejscowości Sadkowice, na działce nr 378 – dawna 
baza SKR. świadczy usługę w zakresie przyjmowania następujących frakcji odpadów komunalnych:

1) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

2) zużyte opony (do rozmiaru 1250X400 mm.);

3) gruz poremontowy i rozbiórkowy;

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

4. Harmonogram dotyczący dni i godzin otwarcia Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie 
dostępny dla mieszkańców na stronie internetowej gminy Sadkowice oraz na tablicach ogłoszeń w poszczególnych 
miejscowościach.

5. Przedsiębiorca uprawniony przez gminę do odbioru odpadów komunalnych dwa razy do roku ( wiosna- jesień) odbierze 
bezpośrednio sprzed nieruchomości właściciele odpady wymienione w §2. ust.  2 pkt 1-2, 4

6. Odpady niebezpieczne (baterie, akumulatory, leki), mieszkańcy dostarczą do wyznaczonych punktów stacjonarnych.

7. Odpady o których mowa w ust. 2 i 5 dostarczane są na własny koszt przez mieszkańców- właścicieli nieruchomości.

8. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wymienionymi w §2. oprócz gruzu poremontowego 
i rozbiórkowego obejmuje odbiór odpadów komunalnych w nieograniczonej ilości.

9. Wprowadza się ograniczenie ilości odpadów: gruzu poremontowego i rozbiórkowego przyjmowanych w PSZOK do 0,5 
m3 rocznie od jednego właściciela nieruchomości.
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10. Obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych przejmuje 
Gmina Sadkowice jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za 
uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. 1. Przedsiębiorca uprawniony przez gminę do odbioru odpadów komunalnych, odbiera bezpośrednio od właścicieli 
nieruchomości odpady komunalne z częstotliwością: 1 raz na 4 tygodnie.

2. Odbieranie odpadów komunalnych sprzed nieruchomości odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez 
Gminę Sadkowice z przedsiębiorcą, z którym została zawarta umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych jest dostarczony mieszkańcom na cały rok, odpowiednio wcześnie przed jego 
obowiązywaniem.

§ 4. 1. 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.

. 

2. 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.

§ 5. 1. Właściciele nieruchomości zgłaszają do Urzędu Gminy Sadkowice przypadki niewłaściwego świadczenia usług 
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez pracowników obsługujących 
PSZOK w terminie 5 dni od dnia wystąpienia niewłaściwego świadczenia usług.

2. Adres do korespondencji, numery telefonów i adresy poczty elektronicznej przeznaczone do dokonywania zgłoszeń, 
o których mowa w ust. 1 dostępne są na stronie internetowej Gminy Sadkowice www.gminasadkowice.pl   .

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać: adres nieruchomości, której zgłoszenie dotyczy, opis 
nieprawidłowości oraz datę jej wystąpienia.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadkowice.

§ 7. Uchyla się uchwałę Rady Gminy Sadkowice nr XVIII/167/2017 z dnia 27 marca 2017 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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