
UCHWAŁA NR XI/102/2019
RADY GMINY KRZYŻANÓW

z dnia 31 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/287/2018 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie uchwalenia 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzyżanów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1571, 1696 i 1850) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 poz. 2010 i 2020) po 
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale  Nr XXV/287/2018 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 września 2018 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzyżanów (Dz. Urz. Woj. 
Łódzkiego poz. 5459), wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustanawia się prowadzenie selektywnego zbierania oraz odbierania lub przyjmowania od 
właścicieli nieruchomości następujących rodzajów odpadów komunalnych:

1) papier;

2) szkło;

3) metale;

4) tworzywa sztuczne;

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;

6) bioodpady;

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

9) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;

10) przeterminowane leki i chemikalia;

11) zużyte baterie i akumulatory;

12) zużyte opony od samochodów osobowych;

13) odpady niebezpieczne;
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14) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym 
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu 
poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;

15) odpady tekstyliów i odzieży;

16) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

2. Właściciel nieruchomości udostępnia zebrane odpady komunalne wymienione w § 1 ust. 1 pkt 1 - 
6 i pkt 16, podmiotowi uprawnionemu do ich odbioru.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania 
odpadów:

1) odpady komunalne o których mowa w §1ust. 1 pkt 3, 4 i 5 mogą być zbierane i odbierane łącznie, 
natomiast odpady określone w § 1 ust. 1 pkt 1, 2 i 6 należy zbierać i odbierać oddzielnie;

2) bioodpady mogą być poddawane procesowi kompostowania w celu uzyskania kompostu na potrzeby 
własne właścicieli nieruchomości. Zagospodarowanie tych odpadów winno odbywać się zgodnie 
z zasadami kompostowania. Bioodpady mogą być zbierane także w workach przystosowanych do 
tego celu i usuwane zgodnie z harmonogramem wywozu podmiotu prowadzącego działalność 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych;

3) właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujący 
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym będą zwolnieni 
w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi proporcjonalnie do zmniejszenia 
kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych;

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe będą odbierane dwa razy w roku w terminie określonym 
w harmonogramie odbioru odpadów oraz w punkcie selektywnego zbierania odpadów;

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przeznaczony dla gospodarstw domowych wydzielony 
z odpadów komunalnych będzie odbierany dwa razy w roku w terminie określonym 
w harmonogramie odbioru odpadów oraz w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

6) pozostałe odpady komunalne zbierane selektywnie o których mowa § 1 ust. 1 pkt 9-15 będą 
odbierane w punkcie selektywnego zbierania odpadów;

7) obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właściciela nieruchomości uznaje 
się za zachowany w przypadku, gdy odpady komunalne zebrane są w podziale na odpowiednie 
rodzaje, o których mowa § 1 pkt 1 oraz gromadzone są w pojemnikach lub workach przeznaczonych 
do tych rodzajów.”;

3) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. 1. Ustala się minimalną częstotliwość pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

1) z obszaru zabudowy jednorodzinnej:

a) w okresie od kwietnia do października – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,

b) w okresie od listopada do marca – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu;

2) z obszaru zabudowy wielorodzinnej:

a) w okresie od kwietnia do października – nie rzadziej niż jeden raz na tydzień,

b) w okresie od listopada do marca – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu;

3) z obiektów użyteczności publicznej, zakładów usługowych, produkcyjnych, handlowych, 
przychodni, ośrodków zdrowia - nie rzadziej niż raz w miesiącu;
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4) ze szkół, przedszkoli- nie rzadziej niż raz w miesiącu.

2. Ustala się minimalną częstotliwość pozbywania się selektywnie zbieranych odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości:

1) szkło – nie rzadziej niż jeden raz w kwartale;

2) metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe – nie rzadziej niż jeden raz 
w kwartale;

3) papier – nie rzadziej niż jeden raz w kwartale;

4) bioodpady:

a) z obszaru zabudowy jednorodzinnej:

- w okresie od kwietnia do października – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,

- w okresie od listopada do marca – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu,

b) z obszaru zabudowy wielorodzinnej:

- w okresie od kwietnia do października – nie rzadziej niż jeden raz na tydzień,

- w okresie od listopada do marca – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

3. Pozbywanie się odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego w tym 
koszy ulicznych, o których mowa w § 10 powinno odbywać się z częstotliwością gwarantującą 
nieprzepełnienie pojemników, jednak nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie.

4. Meble i inne odpady wielkogabarytowe,  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przeznaczony 
dla gospodarstw domowych wydzielony z odpadów komunalnych odbierane dwa raz w roku w terminie 
określonym w harmonogramie odbioru odpadów lub można dostarczać do punktu selektywnego 
zbierania odpadów.

5. Przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych 
powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie 
iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, 
zużyte baterie i akumulatory,  odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,  odpady 
niebezpieczne, zużyte opony od samochodów osobowych, odpady tekstyliów i odzieży, należy 
dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanów. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie 
z dniem 01 lutego 2020 r.

 
Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Czekaj
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