
UCHWAŁA NR X/75/19
RADY GMINY CIELĄDZ

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Cielądz 
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, art. 41 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz.1571, poz.1696, poz. 1815) oraz art. 6r ust. 3, ust. 3a ust. 
3b, ust. 3c, ust. 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1454, poz. 1629, z 2019 r. poz. 730, poz. 1403, poz. 1579) po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej, uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę 
przez właścicieli tych nieruchomości, w szczególności:

1) rodzaje i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości;

2) częstotliwość ich odbierania;

3) sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

4) 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. W zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, wnoszoną do Gminy Cielądz, nieruchomości zamieszkałe wyposażane są w pojemniki 
lub worki na odpady selektywnie zbierane, odbierane są bezpośrednio z terenu nieruchomości odpady 
określone w § 3 ust. 1 oraz przyjmowane do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
odpady określone w § 5 ust. 1.

§ 3. 1. Z terenu nieruchomości odbierane są w każdej ilości:

1) papier - odpady z papieru i tektury oraz odpady opakowaniowe z papieru i tektury;

2) szkło - odpady ze szkła oraz odpady opakowaniowe ze szkła;

3) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe - odpady z metali oraz odpady 
opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe z tworzyw 
sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe;

4) bioodpady - odpady kuchenne, resztki jedzenia, resztki z owoców i warzyw, fusy z kawy 
i herbaty, skorupki jajek itp.;

5) zmieszane odpady - pozostające po selektywnej zbiórce.

2. Rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz sposób 
prowadzenia selektywnego zbierania odpadów zostały określone w Regulaminie utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Cielądz.

3. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku zbierania odpadów 
komunalnych w sposób selektywny, podmiot odbierający odpady przyjmuje je jako niesegregowane 
odpady komunalne i powiadamia o tym Wójta Gminy Cielądz oraz właściciela nieruchomości.
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4. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właściciela nieruchomości 
uznaje się za zachowany w przypadku, gdy odpady komunalne zebrane są w podziale na odpowiednie 
frakcje, o których mowa w § 3 ust. 1, gromadzone są w pojemnikach lub workach przeznaczonych do 
tych frakcji.

5. Odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1, odbywa się zgodnie 
z harmonogramem ustalonym przez Gminę Cielądz z podmiotem odbierającym odpady.

6. W danym dniu nie będą odbierane wystawione inne rodzaje odpadów niż określone 
w harmonogramie odbioru.

7. Wójt Gminy Cielądz podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy 
harmonogramy odbioru odpadów komunalnych.

8. Pojemniki i worki do zbierania odpadów powinny być umieszczone w miejscach łatwo 
dostępnych, zarówno dla ich użytkowników, jak i dla pracowników podmiotu odbierającego odpady, 
w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub 
osób trzecich.

§ 4. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenu 
nieruchomości zamieszkałych:

1) papier - 1 raz w miesiącu;

2) szkło - 1 raz na 2 miesiące;

3) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe - 1 raz w miesiącu;

4) bioodpady - nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu;

5) zmieszane - 1 raz w miesiącu.

2. Odpady, o których mowa w ust. 1 pkt od 1 do 5 mogą być odbierane częściej - w zależności od 
zawartej umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pomiędzy Gminą, 
a podmiotem odbierającym odpady komunalne wyłonionym w drodze przetargu.

§ 5. 1. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) świadczącym usługi 
dla Gminy Cielądz, odbierane są w każdej ilości, dostarczone we własnym zakresie przez właścicieli 
nieruchomości, zebrane w sposób selektywny, niżej wymienione odpady komunalne:

1) papier;

2) metal;

3) tworzywa sztuczne;

4) szkło;

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;

6) bioodpady;

7) przeterminowane leki;

8) chemikalia;

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

10) zużyte baterie i akumulatory;

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

12) zużyte opony (max do 120 cm);

13) odpady z tekstyliów i odzieży;

14) popiół pochodzący z palenisk domowych.
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2. Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów wykonywanych przez 
właściciela nieruchomości mogą być wykorzystywane do utwardzania lub naprawy dróg 
o nawierzchni gruntowej, po wcześniejszym uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy dróg lub 
przekazane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w ilości do 300 kg 
od gospodarstwa domowego.

3. Przekazanie na Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  (PSZOK) odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych powyżej 300 kg na gospodarstwo domowe w skali roku, spowoduje 
naliczenie dodatkowej opłaty.

4. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ustawia się oznakowane pojemniki 
na poszczególne rodzaje odpadów komunalnych.

5. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie przyjmuje odpadów z działalności 
gospodarczej, w stosunku do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania 
odpadami.

6. Pracownik obsługujący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych ma prawo 
odmówić przyjęcia odpadów, wymienionych w ust. 1, jeżeli ich ilości wskazują na to, że nie zostały 
wytworzone w gospodarstwie domowym lub nie są odpadami zebranymi selektywnie.

7. Oddający odpady do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

1) wskazuje adres nieruchomości, z której pochodzą dostarczone do punktu odpady;

2) ma obowiązek rozładunku odpadów i umieszczania ich w miejscu i w sposób wskazany przez 
znaki informacyjne lub pracowników obsługi punktu;

3) w przypadku odmowy przyjęcia odpadów, jest zobowiązany do ich natychmiastowego zabrania 
oraz zagospodarowania w sposób zgodny z przepisami prawa.

8. Wójt Gminy Cielądz podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Cielądz 
oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, informacje o lokalizacji punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych, wykaz odbieranych w nim rodzajów odpadów oraz terminy i godziny jego 
funkcjonowania.

§ 6. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady komunalne 
od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Cielądzu, Cielądz 59;

1) pisemnie;

2) telefonicznie - nr tel. 46/815-24-29;

3) elektronicznie na adres e-mail: urzad@cieladz.pl, dokonując zgłoszenia należy podać:

a) adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie,

b) datę wystąpienia nieprawidłowości,

c) opis nieprawidłowości.

2. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 3 dni od dnia wystąpienia nieprawidłowości.

§ 7. Odebrane od właścicieli nieruchomości odpady komunalne przekazane zostaną do instalacji 
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, 
o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cielądz.

§ 9. Traci moc uchwała Nr.V.31.15 Rady Gminy Cielądz z dnia 27 lutego 2015 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 (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. 
poz. 1527).
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§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi 
w życie od dnia 1 stycznia 2020 roku.

 

Przewodnicząca Rady 
Gminy

mgr Małgorzata Rosa
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