UCHWAŁA NR XIX/122/20
RADY GMINY W DOBRYSZYCACH
z dnia 24 lutego 2020 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, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.506, poz.1309, poz.1571, poz.1696, poz.1815) i art.6r ust.3, ust.3c, ust.3d
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.2010,
poz.2020; z 2020 r. poz.150) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Radomsku uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku,
szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych, właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną od właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2. 1. Gmina Dobryszyce przejmuje, jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, właścicieli nieruchomości na których znajdują
się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe
obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Nieruchomości w zakresie obowiązku, o którym mowa w § 2 ust.1 wyposażone będą w pojemnik na
odpady niesegregowane (zmieszane), w pojemnik na popiół i pojemniki w tym worki na odpady zbierane
selektywnie tj. papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło, biodpady
stanowiące odpady komunalne zgodnie z zapisami regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Dobryszyce odnośnie minimalnej pojemności pojemnika w tym worka służącego do zbierania na terenie
nieruchomości odpadów segregowanych i zmieszanych.
§ 3. Ustala się, iż w ramach opłaty, o której mowa w § 1, odbiera się z nieruchomości, wg ustalonego
harmonogramu, następujące rodzaje odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach lub workach:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych,
jak i od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku,
z częstotliwością – co najmniej raz w miesiącu, z tym że w okresie od kwietnia do października:
a) z obszarów zabudowy jednorodzinnej – co najmniej raz na dwa tygodnie,
b) z obszarów zabudowy wielorodzinnej – co najmniej raz w tygodniu;
2) odpady komunalne zbierane selektywnie zawierające frakcje: papieru i tektury, opakowań
wielomateriałowych, tworzyw sztucznych, metali, opakowań ze szkła, odbiera się z częstotliwością co
najmniej raz w miesiącu;
3) bioodpady stanowiące odpady komunalne odbiera się – co najmniej raz w miesiącu, z tym że w okresie od
kwietnia do października:
a) z obszarów zabudowy jednorodzinnej – co najmniej raz na dwa tygodnie,
b) z obszarów zabudowy wielorodzinnej – co najmniej raz w tygodniu;
4) odpady komunalne zebrane w sposób selektywny obejmujące:
a) meble i odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, obierane są
spod nieruchomości właściciela w ramach mobilnych zbiórek odpadów komunalnych dwa razy w roku
zgodnie z harmonogramem, jak również należy je przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych nie rzadziej niż raz w roku,
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b) chemikalia i odpady niebezpieczne, odpady budowlane i rozbiórkowe, tekstylia i odzież należy
przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie rzadziej niż raz w roku,
c) 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, stanowiące odpady komunalne należy przekazywać do
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, nie rzadziej niż raz w roku,
d) przeterminowane leki zbierane w oznaczonych pojemnikach ustawionych we wskazanych przez gminę
aptekach i na terenie Urzędu Gminy, należy przekazywać nie rzadziej niż raz w roku,
e) popioły zbierane w pojemnikach określonych regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Dobryszyce będą odbierane raz w miesiącu z tym, że w okresie od 01 maja do 31 października
raz na dwa miesiące;
5) właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają odpady komunalne do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych;
6) punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych będzie świadczył usługi raz w miesiącu zgodnie
z harmonogramem zbiórki odpadów w godzinach od 10:00 do 18:00;
7) jako Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wyznacza się: Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych przy ul. Radomszczańskiej 8 A, 97-505 Dobryszyce;
8) oddając odpady komunalne do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, należy okazać się
dokumentem potwierdzającym zamieszkanie na terenie Gminy Dobryszyce ( dotyczy właścicieli
nieruchomości zamieszkałych ) lub dokument potwierdzający dokonanie opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
§ 4. Określa się tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego
świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub
prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:
1) właściciele nieruchomości powinni zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia usług niezwłocznie po
stwierdzeniu tego faktu, nie później jednak niż w terminie do 3 dni roboczych od dnia, w którym usługa
została niewłaściwie wykonana;
2) zgłoszenie winno nastąpić osobiście w Urzędzie Gminy w Dobryszycach w pok. nr 13, telefonicznie,
pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres e-mail wojt.dobryszyce.era.@gminypolskie.pl;
3) jeżeli w reklamacji nie wskazano adresu wnoszącego lub numeru telefonu i rozpatrujący nie ma możliwości
ustalenia adresu reklamującego na podstawie posiadanych danych, reklamację pozostawia bez odpowiedzi;
4) wszystkie reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXIV/126/16 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 16 czerwca 2016 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 oraz Uchwała Nr VII/45/19 Rady Gminy
w Dobryszycach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany 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.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobryszyce.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy
w Dobryszycach
Janusz Kwiecień
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