
UCHWAŁA NR XI/103/2019
RADY GMINY KRZYŻANÓW

z dnia 31 grudnia 2019 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 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1850) oraz art. 6r ust. 3-3d 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. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Krzyżanów 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. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych: 

1) przejmuje się obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki na niesegregowane 
(zmieszane)odpady komunalne i do selektywnego zbierania odpadów oraz utrzymywanie pojemników 
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

2) zapewnia się odbiór i zagospodarowanie następujących rodzajów odpadów komunalnych:

a) papier,

b) szkło,

c) metale,

d) tworzywa sztuczne,

e) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

f) bioodpady,

g) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

i) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,

j) przeterminowane leki i chemikalia,

k) zużyte baterie i akumulatory,
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l) zużyte opony od samochodów osobowych,

m) odpady niebezpieczne,

n) 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,

o) odpady tekstyliów i odzieży,

p) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

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

1) odpady wymienione w § 2 pkt 2 lit. a-f i lit. p 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 w kolorze 
czarnym przeznaczonego na zmieszane odpady,

b) szkło – odbiera się z pojemnika lub worka w kolorze zielonym oznaczony napisem „Szkło”,

c) metal, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe - odbiera się z pojemnika lub 
worka w kolorze żółtym oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne”,

d) papier - odbiera się z pojemnika lub worka w kolorze niebieskim oznaczony napisem „Papier”,

e) bioodpady – odbiera się z pojemnika lub worka w kolorze brązowym oznaczony napisem „Bio”;

2) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – odbiera się 
z miejsca przed wejściem na teren nieruchomości lub z miejsca umożliwiającego odbiór odpadów;

3) odpady wymienione w § 2 pkt 2 lit. g-o pochodzące z gospodarstw domowych będą odbierane w punktach 
selektywnego zbierania odpadów wskazanych na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Gminy Krzyżanów, do których mieszkańcy dostarczają odpady samodzielnie;

4) odbieranie odpadów komunalnych odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Gminę 
Krzyżanów z podmiotem odbierającym odpady.

2. 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 w ust. 1 oraz gromadzone są w pojemnikach lub workach przeznaczonych do tych rodzajów.

§ 4. 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w § 2 obejmuje odbiór 
odpadów komunalnych w nieograniczonej ilości z wyjątkiem odpadów budowlanych i rozbiórkowych 
stanowiących odpady komunalne.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 nie obejmuje kosztów dostarczenia odpadów do punktu selektywnego 
zbierania 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 Krzyżanów: 

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:

a) z obszaru zabudowy jednorodzinnej - w okresie od kwietnia do października – nie rzadziej niż jeden raz 
na dwa tygodnie, a 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, a w okresie od listopada do marca – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu;

2) odpadów komunalnych selektywnie zbieranych:

a) szkło – nie rzadziej niż jeden raz w kwartale,
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b) metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe – nie rzadziej niż jeden raz 
w kwartale,

c) papier – nie rzadziej niż jeden raz w kwartale,

d) bioodpady:

- z obszaru zabudowy jednorodzinnej - w okresie od kwietnia do października – nie rzadziej niż jeden 
raz na dwa tygodnie, a w okresie od listopada do marca – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu,

- z obszaru zabudowy wielorodzinnej - w okresie od kwietnia do października – nie rzadziej niż jeden 
raz na tydzień, a w okresie od listopada do marca – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu;

3) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - dwa razy w roku, 
w terminach podanych w powszechnie udostępnionym do wiadomości mieszkańców harmonogramie.

§ 6. Ustala się sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych: 

1) w punktach selektywnego zbierania odpadów będą przyjmowane bezpłatnie selektywnie zebrane odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Krzyżanów określone w § 
2 pkt 2 w nieograniczonej ilości z wyjątkiem odpadów budowlanych i rozbiórkowych, które są 
przyjmowane w ilości do 3 m³ od każdej nieruchomości zamieszkałej;

2) adres punktu selektywnego zbierania odpadów oraz dni i godziny działalności podane do publicznej 
wiadomości na stronie internetowej www.ugkrzyzanow.bip.org.pl.

§ 7. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy 
zgłaszać telefonicznie pod numerem telefonu (24) 356 22 00, elektronicznie na adres email: 
sekretariat@krzyzanow.pl, pisemnie lub osobiście do Urzędu Gminy Krzyżanów, Krzyżanów 10, 99-314 
Krzyżanów w terminie 7 dni roboczych od daty zaistnienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.

§ 8. 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730, 1403 i 1579).

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanów. 

§ 10. Traci moc uchwała Nr XXV/286/2018 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 września 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 nie-
ruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5458). 

§ 11. 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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