
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/152/2013 

RADY GMINY DĄBROWICE 

z dnia 19 czerwca 2013 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Dąbrowice 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-

rządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i poz. 

951 oraz z 2013 r. poz. 21 i poz. 228) Rada Gminy Dąbrowice uchwala, co następuje:  

§ 1. Uchwała określa:  

1) rodzaj i ilość odbieranych odpadów komunalnych;  

2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych;  

3) sposób świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych;  

4) sposób świadczenia usług w odniesieniu do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

§ 2. W zamian za uiszczoną opłatę ustala się, iż będą odbierane następujące odpady komunalne:  

1) bezpośrednio od właściciela posesji:  

- odpady zmieszane,  

- pozostałości po sortowaniu za wyjątkiem odpadów biodegradowalnych z posesji o charakterze zabu-

dowy jednorodzinnej,  

- metale, tworzywa sztuczne (plastik), opakowania wielomateriałowe (opakowania wykonane co naj-

mniej z dwóch różnych materiałów, tak że nie można ich rozdzielić w sposób ręczny lub przy zastoso-

waniu prostych metod mechanicznych),  

- szkło; 

2) z punktów selektywnej zbiórki odpadów:  

- papier, tektura (makulatura),  

- przeterminowane leki i chemikalia,  

- zużyte baterie i akumulatory,  

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  

- meble i inne odpady wielkogabarytowe (odpady komunalne, które nie mogą być umieszczone ze 

względu na swoje rozmiary lub masę w typowych pojemnikach),  
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- odpady budowlane i rozbiórkowe,  

- zużyte opony. 

§ 3. Częstotliwość i sposób gromadzenia i obierania komunalnych określa załącznik do uchwały.  

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości indywidualnie dostarczają wymienione w § 2 ust. 2 rodzaje odpadów 

komunalnych do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.  

2. Informację o lokalizacji punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Wójt Gminy Dąbrowice 

udostępnia na stronie internetowej urzędu oraz podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyję-

ty. 

3. Odpady zielone/ biodegradowalne należy poddawać kompostowaniu na terenie nieruchomości, na której 

powstały, przy czym nie może to powodować uciążliwości dla użytkowników sąsiednich nieruchomości. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowice.  

§ 6. Traci moc uchwała Rady Gminy Dąbrowice Nr XXVII/148/2013 z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Dąbrowice w zakresie odbie-

rania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.  

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Łódzkiego.  

  

 Przewodniczący 

Rady Gminy: 

Michał Drążkiewicz 

 

Załącznik  
do uchwały nr XXVIII/152/2013 

Rady Gminy Dąbrowice 

z dnia 19 czerwca 2013 r. 

CZĘSTOTLIWOŚĆ, SPOSÓB GROMADZENIA I ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH  

Rodzaj odpadów 

Częstotliwość 

odbioru 
Sposób gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych 

zabudowa jedno-

rodzinna, wieloro-

dzinna, zagrodowa 

1-2 osoby 3-5 osób 6 osób i więcej 

Nieruchomości, na 

których nie zamiesz-

kują mieszkańcy, 

a powstają odpady 

Odpady komunalne niesegregowa-

ne (zmieszane), pozostałości po 

segregowaniu, odpady kuchenne 

ulegające biodegradacji (tylko dla 

zabudowy wielorodzinne) 

Raz na miesiąc  

Sprzed posesji 

może być 

z worka lub 

pojemnika do 

120 l  

Sprzed posesji 

pojemnik  

120 l1)  

Sprzed posesji 

pojemnik 240 l  

Sprzed posesji worek, 

pojemnik 120 L lub 

240 L lub 1100 L lub 

2200 l2)  

Plastik, tworzywa sztuczne, opa-

kowania wielomateriałowe, metal  
Raz na miesiąc  

Sprzed posesji 

w worku  
Sprzed posesji 

w worku  
Sprzed posesji 

w worku  
Sprzed posesji 

w worku 

Szkło  Raz na kwartał  
Sprzed posesji 

w worku  
Sprzed posesji 

w worku  
Sprzed posesji 

w worku  
Sprzed posesji 

w worku 

Papier, tektura  Raz do roku  

Z 1 punktu 

selektywnej 

zbiórki odpadów 

w Zgórzu  

Z 1 punktu 

selektywnej 

zbiórki odpa-

dów w Zgórzu  

Z 1 punktu 

selektywnej 

zbiórki odpa-

dów w Zgórzu  

Z 1 punktu selektyw-

nej zbiórki odpadów 

w Zgórzu 

Meble i odpady wielkogabarytowe  Raz do roku  

Z 1 punktu 

selektywnej 

zbiórki odpadów 

w Zgórzu  

Z 1 punktu 

selektywnej 

zbiórki odpa-

dów w Zgórzu  

Z 1 punktu 

selektywnej 

zbiórki odpa-

dów w Zgórzu  

Z 1 punktu selektyw-

nej zbiórki odpadów 

w Zgórzu 
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Zużyty sprzęt elektroniczny 

i elektryczny  
Raz do roku  

Z 1 punktu 

selektywnej 

zbiórki odpadów 

w Zgórzu  

Z 1 punktu 

selektywnej 

zbiórki odpa-

dów w Zgórzu  

Z 1 punktu 

selektywnej 

zbiórki odpa-

dów w Zgórzu  

Z 1 punktu selektyw-

nej zbiórki odpadów 

w Zgórzu 

Baterie, akumulatory  Raz do roku  

Z 1 punktu 

selektywnej 

zbiórki odpadów 

w Zgórzu  

Z 1 punktu 

selektywnej 

zbiórki odpa-

dów w Zgórzu  

Z 1 punktu 

selektywnej 

zbiórki odpa-

dów w Zgórzu  

Z 1 punktu selektyw-

nej zbiórki odpadów 

w Zgórzu 

Przeterminowane leki  
Raz na cztery 

miesiące  

Z punktu selek-

tywnej zbiórki 

odpadów  

Z punktu selek-

tywnej zbiórki 

odpadów  

Z punktu selek-

tywnej zbiórki 

odpadów  

Z punktu selektywnej 

zbiórki odpadów 

 

                                                      
1) W uzasadnionych przypadkach możliwe dostawienie kolejnego pojemnika (wymaga uzgodnień z gminą). 
2) W zależności od powierzchni lokalu handlowego, ilości pracowników, punktu konsumpcyjnego zgodnie z regulaminem 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowice. 
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