
UCHWAŁA NR XXV/152/2012
RADY GMINY BRZEŹNIO

z dnia 28 grudnia 2012 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, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 
1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 
1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223 poz. 
1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 
675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887 i Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. 
poz. 567), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. 
U. z 2012 r. poz. 391, zmiany: poz. 951) 

Rada Gminy Brzeźnio uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Brzeźnio oraz zagospodarowania tych odpadów, 
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

2. Uchwała określa: 

1) rodzaj i ilość odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości w zależności od rodzaju zabudowy; 

2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 

3) sposób świadczenia usług przez Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

§ 2. 1. W ramach świadczonych usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych 
odbierane będą od właścicieli nieruchomości następujące rodzaje odpadów: 

1) papier; 

2) metal; 

3) tworzywa sztuczne; 

4) szkło; 

5) opakowania wielomateriałowe; 

6) odpady ulegające biodegradacji; 

7) przeterminowane leki; 

8) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe); 

9) zużyte baterie i akumulatory; 

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

11) odpady wielkogabarytowe; 

12) odpady budowlano – rozbiórkowe; 

13) zużyte opony; 

14) odpady komunalne zmieszane. 

2. Ilość odpadów wymienionych w § 2 ust 1 odbieranych w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego od 
1 mieszkańca nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, za którą została wniesiona opłata wynosi 
odpowiednio: 
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1) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej – 0,08 m³ na mieszkańca co przy nieruchomości zamieszkałej 
od 1 osoby do 6 osób stanowi stały zestaw pojemników: 

a) pojemnik 0,12 m³ na odpady komunalne zmieszane, 

b) pojemnik 0,24 m³ na odpady suche, 

c) pojemnik 0,12 m³ na szkło w formie zmieszanej; 

2) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej – 0,08 m³ na mieszkańca co przy nieruchomości zamieszkałej 
powyżej 6 osób stanowi stały zestaw pojemników: 

a) pojemnik 0,24 m³ na odpady komunalne zmieszane, 

b) pojemnik 0,24 m³ na odpady suche, 

c) pojemnik 0,12 m³ na szkło; 

3) dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej – 0,12 m³ na mieszkańca. Pojemniki w pergolach 
śmietnikowych oraz pojemniki w gniazdach do selektywnej zbiórki o wielkości stosownie do ilości osób 
zamieszkałych; 

4) nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej zamieszkałej sezonowo (domki letniskowe) – 0,04 m³ na 
mieszkańca. 

3. Ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości w części na których zamieszkują 
mieszkańcy, a w części stanowią nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne jest uzależniona od liczby mieszkańców i osób przebywających na terenie nieruchomości w zależności 
od jej funkcji. Ilość odpadów w zabudowie mieszanej wynosi odpowiednio: 

1) w zabudowie jednorodzinnej mieszanej – 0,08 m³ na mieszkańca; 

2) w zabudowie wielorodzinnej mieszanej – 0,12 m³ na mieszkańca. 

4. Ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne jest uzależniona od liczby osób przebywających na terenie 
nieruchomości w zależności od jej funkcji. Ilość odpadów w zabudowie niezamieszkałej wynosi minimum 0,03 m3 
na 1 osobę przebywającą lub zatrudnioną. 

§ 3. 1. Frakcje odpadów określone w § 2 ust. 1 dzieli się na pięć grup odpadów ze względu na sposób 
gromadzenia, częstotliwość odbioru oraz rodzaj zabudowy: 

1) odpady komunalne zmieszane; 

2) odpady suche (papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale); 

3) odpady ulegające biodegradacji w podziale na bioodpady i odpady zielone; 

4) szkło gromadzone w formie zmieszanej i w podziale na białe i kolorowe; 

5) odpady problemowe (zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane 
leki, chemikalia, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlano - rozbiórkowe, zużyte opony). 

2. Frakcje wymienione w ust. 1 pkt. od 1) do 4) niniejszego paragrafu gromadzi się i przekazuje się firmie 
wywozowej w sposób i według wytycznych wskazanych w: 

1) załącznik nr 1 do uchwały „ Sposób gromadzenia odpadów komunalnych”; 

2) załącznik nr 2 do uchwały „Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych”. 

3. Gmina określi harmonogram odbioru odpadów z uwzględnieniem częstotliwości w uzgodnieniu z firmą 
wywozową. 

§ 4. 1. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można przekazać w ramach uiszczonej 
opłaty odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w tym: 

1) papier; 

2) metal; 

3) tworzywa sztuczne; 
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4) szkło; 

5) opakowania wielomateriałowe; 

6) odpady ulegające biodegradacji – tylko odpady zielone; 

7) przeterminowane leki; 

8) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe); 

9) zużyte baterie i akumulatory; 

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

11) odpady wielkogabarytowe; 

12) odpady budowlano - rozbiórkowe w ilości do 0,5 m³ od gospodarstwa domowego; 

13) zużyte opony. 

2. Szczegółowe zasady funkcjonowania i przyjmowania odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych określi regulamin PSZOK. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeźnio. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

mgr inż. Andrzej Czyżak

Strona 3
—————————————————————————————————————————————————————————
Id: ENCQX-WTBCL-JFYDX-ZGDFU-CWQGN. Podpisany



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/152/2012

Rady Gminy Brzeźnio

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Sposób gromadzenia odpadów komunalnych 

Sposób gromadzenia odpadów komunalnych: 

1. Dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej zamieszkałej od 1 osoby do 6 osób – zestaw pojemników: 

a) pojemnik 0,12 m³ na odpady komunalne zmieszane, 

b) pojemnik 0,24 m³ na odpady suche, 

c) pojemnik 0,12 m³ na szkło w formie zmieszanej. 

2. Dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej zamieszkałej powyżej 6 osób – zestaw pojemników: 

a) pojemnik 0,24 m³ na odpady komunalne zmieszane lub 2 pojemniki x 0,12 m3, 

b) pojemnik 0,24 m³ na odpady suche, 

c) pojemnik 0,12 m³ na szkło w formie zmieszanej. 

3. Dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej mieszanej – zestaw pojemników: 

a) pojemnik 0,12 m³ na zmieszane odpady komunalne (w tym bioodpady), 

b) pojemnik 0,24 m³ na odpady suche, 

c) pojemnik 0,12 m³ na szkło w formie zmieszanej. 

4. Dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej zamieszkałej sezonowo – zestaw pojemników: 

a) pojemnik 0,12 m³ na odpady komunalne zmieszane (lub worki odpowiednio oznakowane), 

b) pojemnik 0,24 m³ na odpady suche (lub worki odpowiednio oznakowane), 

c) pojemnik 0,12 m³ na szkło w formie zmieszanej. 

5. Dla nieruchomości w zabudowie niezamieszkałej – zestaw pojemników: 

a) pojemnik od 0,12 m³ na odpady komunalne zmieszane (w tym bioodpady), 

b) pojemnik od 0,24 m³ na odpady suche, 

c) pojemnik od 0,12 m³ na szkło w formie zmieszanej. 

6. Na cmentarzach, na terenach placówek oświatowych oraz posesjach zarządzających przez jednostki 
administracji dopuszcza się gromadzenie odpadów komunalnych zmieszanych w pojemnikach o pojemności 1100 l 
(1,1 m³) KP-7 (7 m³). 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/152/2012

Rady Gminy Brzeźnio

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych 

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych: 

1. Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych w zabudowie jednorodzinnej (zamieszkałej), w zabudowie 
jednorodzinnej mieszanej, w zabudowie jednorodzinnej sezonowej, w zabudowie wielorodzinnej oraz w zabudowie 
niezamieszkałej – raz na miesiąc. 

2. Odbiór odpadów suchych w zabudowie jednorodzinnej (zamieszkałej), w zabudowie jednorodzinnej 
mieszanej, w zabudowie jednorodzinnej sezonowej, w zabudowie wielorodzinnej oraz w zabudowie 
niezamieszkałej – raz na miesiąc. 

3. Odbiór odpadów ulegających biodegradacji (bioodpady) w zabudowie jednorodzinnej (zamieszkałej), 
w zabudowie jednorodzinnej mieszanej, w zabudowie jednorodzinnej sezonowej, w zabudowie wielorodzinnej oraz 
w zabudowie niezamieszkałej – do PSZOK. 

4. Odbiór szkła białego i kolorowego w zabudowie jednorodzinnej (zamieszkałej), w zabudowie jednorodzinnej 
mieszanej, w zabudowie jednorodzinnej sezonowej, w zabudowie wielorodzinnej oraz w zabudowie 
niezamieszkałej – raz na kwartał. 

5. Odbiór szkła bezbarwnego i kolorowego - wszyscy mieszkańcy i podmioty mogą dostarczać do Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

6. Odbiór odpadów problemowych ( zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
przeterminowane leki, chemikalia, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlano – rozbiórkowe, zużyte opony) 
w zabudowie jednorodzinnej (zamieszkałej), w zabudowie jednorodzinnej mieszanej, w zabudowie jednorodzinnej 
sezonowej, w zabudowie wielorodzinnej oraz w zabudowie niezamieszkałej – przez cały rok samodzielne 
dostarczenie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

Id: ENCQX-WTBCL-JFYDX-ZGDFU-CWQGN. Podpisany Strona 1
—————————————————————————————————————————————————————————


	
	
	



