UCHWAŁA NR XXIV/247/16
RADY MIEJSKIEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM
z dnia 18 maja 2016 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 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.
U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 5 ust.1 pkt 1, 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c i 3d ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 250)
Rada Miejska w Aleksandrowie Łódzkim
uchwala co następuje:
§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres 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, w szczególności:
1) ilość i rodzaj odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości;
2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości;
3) sposób świadczenia usług przez punkty 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. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty wyposażenia
nieruchomości w pojemniki do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych (dla zabudowy jednorodzinnej,
wielorodzinnej i osiedlowej), pojemniki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych (dla zabudowy
wielorodzinnej i osiedlowej) oraz w worki do selektywnego zbierania odpadów (dla zabudowy jednorodzinnej), z
wyłączeniem worków do zbierania odpadów zielonych, oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
§ 2. 1. Odpady komunalne odbierane będą od właścicieli nieruchomości według podziału na następujące
frakcje:
1) zmieszane odpady komunalne;
2) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;
3) papier;
4) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal;
5) szkło;
6) odpady zielone;
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
9) zużyte baterie i akumulatory (inne niż przemysłowe i samochodowe);
10) przeterminowane lub zbędne leki;
11) przeterminowane lub zbędne chemikalia;
12) odpady budowlane i remontowe, w tym stolarka okienna i drzwiowa, a z wyłączeniem wyrobów
zawierających azbest;
13) zużyte opony (od samochodów osobowych).
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2. W zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Gmina zapewnia właścicielom
nieruchomości pozbywanie się każdej zebranej przez niego ilości odpadów komunalnych wymienionych w ust. 1
pkt 1-11.
3. W zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina zapewnia właścicielom
nieruchomości odbiór do 500kg odpadów komunalnych wymienionych w ust. 1 pkt 12, wytworzonych przez 1
mieszkańca w ciągu jednego roku, zamieszkującego lokal mieszkalny lub budynek mieszkalny jednorodzinny, pod
warunkiem, że powstały one w wyniku prowadzenia drobnych robót w gospodarstwie domowym, nie
wymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.
4. W zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina zapewnia właścicielom
nieruchomości odbiór do 4 sztuk odpadów komunalnych wymienionych w ust. 1 pkt 13, wytworzonych przez
jednego mieszkańca w ciągu jednego roku, zamieszkującego lokal mieszkalny lub budynek mieszkalny
jednorodzinny.
§ 3. 1. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych przedstawia załącznik do uchwały.
2. Odbierane od właścicieli nieruchomości odpady komunalne dzieli się na trzy grupy, biorąc pod uwagę
sposób i częstotliwość odbioru:
1) grupa pierwsza (podstawowa) obejmująca odpady odbierane od właścicieli nieruchomości regularnie:
zmieszane odpady komunalne, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające
biodegradacji, papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal i szkło;
2) grupa druga obejmująca odpady odbierane od właścicieli nieruchomości sezonowo: odpady zielone, meble i
inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
3) grupa trzecia obejmująca odpady, które właściciele nieruchomości będą mogli samodzielnie dostarczyć do
punktów selektywnej zbiórki odpadów: zużyte baterie i akumulatory (inne niż przemysłowe i samochodowe),
przeterminowane lub zbędne leki, chemikalia, odpady budowlane i remontowe oraz zużyte opony.
3. Pozbywanie się odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, odbywać się będzie zgodnie z
harmonogramem ustalonym przez operatora/-ów, z którym/-i Gmina Aleksandrów Łódzki zawrze umowę na
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
4. Pozbywanie się odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 2 pkt 3, obywać się będzie poprzez
samodzielne dostarczenie do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
5. Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego udostępnia na stronie internetowej Gminy Aleksandrów Łódzki oraz w
sposób zwyczajowo przyjęty, terminy odbioru poszczególnych frakcji odpadów komunalnych.
§ 4. 1. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, znajdujące się na terenie Gminy Aleksandrów
Łódzki zostaną wskazane przez Gminę Aleksandrów Łódzki.
2. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktów selektywnej zbiórki odpadów, odpady
komunalne zebrane w sposób selektywny wymienione w §3 ust. 2 pkt 3.
3. Możliwe jest samodzielne dostarczenie do punktów selektywnej zbiórki odpadów, odpadów komunalnych
zebranych w sposób selektywny wymienionych w §2 ust. 1 pkt 3, 4 i 5 oraz w §3 ust. 2 pkt 2.
4. W punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ustawia się odpowiednio oznakowane pojemniki
i/lub kontenery na poszczególne frakcje odpadów komunalnych.
5. Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego udostępnia na stronie internetowej Gminy Aleksandrów Łódzki oraz w
sposób zwyczajowo przyjęty, lokalizację punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z wykazem
zbieranych w nich frakcji odpadów komunalnych oraz godzinami przyjmowania odpadów.
§ 5. 1. Właściciele nieruchomości mają prawo do zgłaszania przypadków niewłaściwego świadczenia usług
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez punkty
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, winno być złożone:
1) pisemnie w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim, adres: Aleksandrów Łódzki, Plac Kościuszki 2,
lub;

Id: 214A59F0-AB99-4B57-8206-EBD98B0F791B. Podpisany

Strona 2

2) w formie elektronicznej do Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim za pośrednictwem Platformy
Elektronicznej Usług Administracji Publicznej pod adresem www.epuap.gov.pl , lub;
3) w formie elektronicznej do Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim za pośrednictwem poczty
elektronicznej, lub;
4) telefonicznie do Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.
3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, winno zawierać opis niewłaściwego świadczenia usług przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz
dokładny adres i datę zdarzenia.
4. W celu potwierdzenia niewłaściwego świadczenia usługi, do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, właściciel
nieruchomości może dostarczyć inne dowody np. dokumentację fotograficzną.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Aleksandrowa Łódzkiego.
§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/296/12 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 28 listopada
2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Aleksandrowie
Łódzkim
Małgorzata Grabarczyk
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Załącznik do Uchwały Nr XXIV/247/16
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 18 maja 2016 r.
CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
GRUPA
ODPADÓW
PIERWSZA

DRUGA

ODPADY
ZMIESZANE
BIODEGRADOWALNE
TWORZYWA SZTUCZNE, METAL,
WIELOMATERIAŁOWE
PAPIER
SZKŁO
ZIELONE

MEBLE I ODPADY
WIELKOGABARYTOWE
ZUŻYTY SPRZĘT
ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
BATERIE I AKUMULATORY
PRZETERMINOWANE LEKI
PRZETERMINOWANE CHEMIKALIA
ODPADY BUDOWLANE
ZUŻYTE OPONY
* sezon – okres od marca do listopada

JEDNORODZINNA

ZABUDOWA
WIELORODZINNA, w szczególności zasoby
PGKiM-u

1 raz na dwa tygodnie odbiór z terenu
nieruchomości

1 raz na tydzień odbiór z terenu nieruchomości

w sezonie* 1 raz na dwa tygodnie odbiór z
terenu nieruchomości, po sezonie według
zapotrzebowania samodzielne dostarczenie do
punktu selektywnej zbiórki odpadów
1 raz na pół roku odbiór z terenu nieruchomości
lub według zapotrzebowania samodzielne
dostarczenie do punktu selektywnej zbiórki
odpadów
1 raz na pół roku odbiór z terenu nieruchomości
lub według zapotrzebowania samodzielne
dostarczenie do punktu selektywnej zbiórki
odpadów

w sezonie* 1 raz na dwa tygodnie odbiór z terenu
nieruchomości, po sezonie według zapotrzebowania
samodzielne dostarczenie do punktu selektywnej
zbiórki odpadów
na zgłoszenie właściciela/zarządcy nieruchomości – 1
raz na tydzień odbiór z terenu nieruchomości lub
samodzielne dostarczenie do punktu selektywnej
zbiórki odpadów
na zgłoszenie właściciela/zarządcy nieruchomości – 1
raz na tydzień odbiór z terenu nieruchomości lub
samodzielne dostarczenie do punktu selektywnej
zbiórki odpadów

OSIEDLOWA (zasoby Spółdzielni
Mieszkaniowej)
3 razy w tygodniu
2 razy w tygodniu
1 raz w tygodniu
1 raz na dwa tygodnie
1 raz na tydzień odbiór z terenu
nieruchomości lub samodzielne
dostarczenie do punktu selektywnej
zbiórki odpadów
1 raz na tydzień odbiór z terenu
nieruchomości lub samodzielne
dostarczenie do punktu selektywnej
zbiórki odpadów

TRZECIA
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