UCHWAŁA NR XX/125/2020
RADY GMINY BRZEZINY
z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i 1579) po
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzezinach , Rada Gminy
Brzeziny uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Brzeziny.
2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych, odbiera się następujące frakcje
odpadów komunalnych:
1) zmieszane odpady komunalne nie rzadziej niż:
a) z zabudowy jednorodzinnej – 1 raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października i 1 raz na
miesiąc w okresie od listopada do marca,
b) z zabudowy wielorodzinnej i wielolokalowej – 1 raz w tygodniu w okresie od kwietnia do
października i 1 raz na miesiąc w okresie od listopada do marca,
c) z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część
roku- 1 raz w miesiącu,
d) z obiektów użyteczności publicznej – 1 raz w miesiącu,
e) z innych nieruchomości – 1 raz w miesiącu,
f) z koszy ulicznych – 1 raz w tygodniu;
2) segregowane odpady komunalne w postaci metali, tworzyw sztucznych i odpadów wielomateriałowych
nie rzadziej niż:
a) z zabudowy jednorodzinnej – 1 raz w miesiącu,
b) z zabudowy wielorodzinnej i wielolokalowej – 1 raz w miesiącu,
c) z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część
roku- 1 raz w miesiącu w okresie od kwietnia do października,
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d) z obiektów użyteczności publicznej – 1 raz w miesiącu,
e) z innych nieruchomości – 1 raz na w miesiącu;
3) segregowane odpady komunalne w postaci szkła- nie rzadziej niż 1 raz na kwartał;
4) segregowane odpady komunalne w postaci papieru i tektury- nie rzadziej niż 1 raz w roku;
5) segregowane odpady komunalne w postaci bioodpadów nie rzadziej niż:
a) z zabudowy jednorodzinnej – 1 raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października i 1 raz na
miesiąc w okresie od listopada do marca,
b) z zabudowy wielorodzinnej i wielolokalowej – 1 raz w tygodniu w okresie od kwietnia do
października i 1 raz na miesiąc w okresie od listopada do marca,
c) z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część
roku- 1 raz w miesiącu,
d) z obiektów użyteczności publicznej – 1 raz w miesiącu,
e) z innych nieruchomości – 1 raz na w miesiącu;
6) odpady

wielogabarytowe,

w tym

meble

oraz

zużyty

sprzęt

elektryczny

i elektroniczny z zabudowy jednorodzinnej, z zabudowy zagrodowej, wielorodzinnej i wielolokalowej
oraz z nieruchomości, na których znajdują

się domki letniskowe, lub innych nieruchomości

wykorzystywanych na cele rekreacyjno–wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
odbierane

będą

przez

przedsiębiorcę

nie rzadziej

niż

raz

w roku

zgodnie

z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej Gminy Brzeziny oraz w sposób zwyczajowo
przyjęty;
7) zużyte opony pozostające w gospodarstwach domowych w ilości nie większej niż osiem sztuk na jedno
gospodarstwo odbierane będą nie rzadziej niż raz w roku zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na
stronie internetowej Gminy Brzeziny oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
3. Dodatkowo mieszkańcy mogą na własny koszt dostarczyć następujące frakcje odpadów komunalnych
powstające w gospodarstwach domowych:
a) papier,
b) metal,
c) tworzywa sztuczne,
d) szkło,
e) opakowana wielomateriałowe,
f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
g) przeterminowane leki i chemikalia,
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h) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w wyniku przyjmowania produktów
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności
igły i strzykawki,
i) opakowania po farbach i lakierach,
j) zużyte baterie i akumulatory,
k) odpady wielkogabarytowe,
l) odpady budowlane i rozbiórkowe- wytworzone poza terenami budowy pochodzące z drobnych prac
remontowych w ilości do 30 kg na jedną osobę na rok,
m) zużyte opony- w ilości nie większej niż osiem sztuk na jedno gospodarstwo. do punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych określonego przez gminę.
4. Informacja o lokalizacji i godzinach pracy punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
podawana będzie na stronie internetowej Gminy Brzeziny oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 2. 1. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryje koszty
wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych.
2. Koszt utrzymania pojemników do zbierania odpadów komunalnych w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym ciąży na właścicielu nieruchomości.
§ 3. Wszelkie przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów
komunalnych należy zgłaszać do Urzędu Gminy Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16A:
1) pisemnie;
2) telefonicznie pod numerem telefonu 0-46 874 32 29;
3) elektronicznie na adres: gminabrzeziny@post.pl .
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeziny.
§ 5. Traci

moc

uchwała

Nr

IX/62/2019

Rady

Gminy

Brzeziny

z dnia

10 maja

2019r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Kolasa
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