
UCHWAŁA NR XXIII/180/2020 
RADY GMINY SKIERNIEWICE 

z dnia 22 września 2020 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, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 6r ust. 3, ust. 3b, ust. 3c oraz ust. 3d ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) po zasięgnięciu 
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach, uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwała niniejsza określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, a objętych gminnym systemem 
gospodarowania odpadami komunalnymi oraz właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, 
lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe i zagospodarowania tych odpadów, 
w zmian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości i częstotliwość ich 
odbierania od właścicieli nieruchomości oraz sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych, a także tryb i sposób zgłaszania przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez 
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

§ 2. Ustala się, iż od właścicieli nieruchomości odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów komunalnych. 

§ 3. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi odbierane będą następujące odpady komunalne: 

1) Odpady zebrane selektywnie: 

a) Papier i tektura (makulatura, karton), 

b) Metale, 

c) Tworzywa sztuczne, 

d) Szkło, 

e) Odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

f) Bioodpady, 

g) Popiół z palenisk domowych, 

h) Przeterminowane leki i chemikalia, 

i) Zużyte opony, 

j) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

k) Odpady budowlano – rozbiórkowe, 

l) Odpady z tekstyliów i odzieży, 

m) Meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

n) Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi, w szczególności igieł i strzykawek, 

o) Odpady niebezpieczne; 

2) Zebrane niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; 

3) Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie przyjmuje odpadów z działalności gospodarczej, 
w stosunku do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami; 

4) Oddający odpady do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK): 
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a) wskazuje adres nieruchomości, z której pochodzą dostarczone do punktu odpady, 

b) ma obowiązek rozładunku odpadów i umieszczenia ich w sposób wskazany przez znaki informacyjne lub 
pracowników obsługi punktu, 

c) w przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana do ich 
natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z przepisami prawa, 

d) transport odpadów, o których mowa w § 2 pkt .a-o do Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów (PSZOK) 
dostarcza się we własnym zakresie i na własny koszt. 

§ 4. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości 
zamieszkałych na obszarach zabudowy jednorodzinnej: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – dwa razy w miesiącu, 

b) metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe- 1 raz w miesiącu, 

c) papier i tektura - 1 raz na 3 miesiące, 

d) szkło -1 raz na 3 miesiące, 

e) bioodpady- odpady kuchenne, resztki jedzenia, resztki z owoców i warzyw, itp.- 2 razy w miesiącu od kwietnia 
do października, 

f) popiół z palenisk domowych – 1 raz w miesiącu od listopada do marca, 

g) odpady wielkogabarytowe – 1 raz w roku, w terminie zbiorki tych odpadów; 

2. Przeznaczonych do użytku publicznego z gniazd ogólnodostępnych po zapełnieniu pojemników, na 
zgłoszenie, nie rzadziej niż raz na 2 miesiące. 

3. Na których znajdują się obiekty użyteczności publicznej: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 2 razy w miesiącu, 

b) metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe – raz w miesiącu, 

c) papier i tektura, szkło- 1 raz na 3 miesiące, 

d) bioodpady- 2 razy w miesiącu od kwietnia do października, 

e) zużyte baterie i akumulatory- na zgłoszenie, po zapełnieniu pojemnika, 

f) popiół z palenisk domowych- 1 raz w miesiącu od listopada do marca; 

4. Z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na 
cele rekreacyjno- wypoczynkowe: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 2 razy w miesiącu, 

b) metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe - 1 raz w miesiącu, 

c) papier i tektura - 1 raz na 3 miesiące, 

d) szkło - 1 raz na 3 miesiące, 

e) bioodpady – odpady kuchenne, resztki jedzenia, resztki z owoców i warzyw itp. - 2 razy w miesiącu od kwietnia 
do października, 

f) popiół z palenisk domowych – 1 raz w miesiącu od listopada do marca; 

5. Od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami 
komunalnymi: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne- 2 razy w miesiącu, 

b) metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe- 1 raz w miesiącu, 

c) papier i tektura – 1 raz na 3 miesiące, 

d) szkło - 1 raz na 3 miesiące, 

e) bioodpady- odpady kuchenne, resztki jedzenia, resztki z owoców i warzyw, itp.- 2 razy w miesiącu od kwietnia 
do października, 

f) popiół z palenisk - 1 raz w miesiącu w okresie od listopada do marca. 
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§ 5. Odpady komunalne i rozbiórkowe pochodzące z gospodarstw domowych, które powstały w wyniku 
świadczenia usług remontowych, budowlanych czy rozbiórkowych, powinny być odebrane i zagospodarowane 
przez firmę wykonującą tę usługę lub zlecone na własny koszt firmie wpisanej do rejestru działalności regulowanej 
prowadzonego przez Wójta Gminy Skierniewice. 

§ 6. 1.  Odpady wielkogabarytowe, które zostały wystawione przy drodze utwardzonej, publicznej drodze 
dojazdowej do posesji, podlegają odbiorowi w ustalonym terminie. Zbiórka odbywa się w wyznaczonych 
godzinach. 

2. Termin zbiórki odpadów wielkogabarytowych, Wójt Gminy Skierniewice podaje do publicznej wiadomości 
na stronie internetowej www.gminaskierniewice.pl   lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 7. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Skierniewice zapewnia 
pojemniki i worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, a utrzymywanie tych pojemników 
w odpowiednim stanie technicznym, porządkowym i  sanitarnym należy do właściciela nieruchomości. 

§ 8. Odbieranie odpadów komunalnych odbywa się w godzinach 6.00 – 20.00 w terminach wynikających 
z harmonogramu dostarczonego właścicielowi nieruchomości przez wykonawcę usługi odbioru odpadów. 
Harmonogram odbioru odpadów będzie również udostępniony na stronie internetowej 
www.gminaskierniewice.pl  (Gospodarka Odpadami Komunalnymi) oraz w  siedzibie Urzędzie Gminy. 

§ 9. W dniu odbioru odpadów komunalnych pojemniki powinny być wystawione najpóźniej do godziny 6.00, 
przy najbliższej utwardzonej, publicznej drodze dojazdowej do posesji lub pozostawione w miejscu dostępnym 
z ulicy. 

§ 10. 1.  Niewystawienie odpadów w terminach i o godzinie wskazanej w harmonogramie zbiórki, skutkuje 
nieodebraniem odpadów. Nieodebranie odpadów z przyczyn wskazanych w zdaniu pierwszym nie zwalnia 
z obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami.  

2. Pojemniki oraz worki z nieodpowiednią zawartością zostaną odebrane przez wykonawcę. Podmiot 
odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości powiadomi o tym fakcie Gminę Skierniewice. Przy 
kolejnym zgłoszeniu dokonanym przez odbiorcę odpadów o nieprawidłowości dotyczącej zasad selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych, naliczona zostanie opłata podwyższona, której wysokość określa odrębna 
uchwała Rady Gminy Skierniewice. 

§ 11. 1.  Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów należy zgłaszać do 
Urzędu Gminy Skierniewice, do godz. 15.00 następnego dnia roboczego, po terminie odbioru odpadów 
wynikających z harmonogramu. 

2. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1 , właściciel nieruchomości dokonuje: 

a) w formie ustnej – telefonicznie na numer 46 819 56 00, faksem 819 56 01 lub osobiście, w siedzibie Urzędu 
Gminy Skierniewice, 

b) na adres poczty elektronicznej : Sekretariat@gminaskierniewice.pl; 

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać adres nieruchomości, której dotyczy, nazwisko 
osoby zgłaszającej reklamację, termin i opis niewłaściwego świadczenia usługi. 

§ 12. Właściciele nieruchomości mogą zbierać i samodzielnie dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (PSZOK) odpady komunalne, o których mowa w § 2 pkt. 1- a-o niniejszej uchwały, 
w godzinach jego pracy. 

§ 13. Wprowadza się ograniczenia ilości odpadów przyjmowanych przez Punkt Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych: 

1) budowlanych i rozbiórkowych z remontów prowadzonych samodzielnie, takie jak: gruz betonowy, gruz 
ceglany, odpadowe materiały ceramiczne, niezmieszane z innymi frakcjami odpadów (np. z folią, szkłem, bądź 
drewnem), stanowiących odpady komunalne, do 30,0 kg na osobę zamieszkałą z nieruchomości w ciągu roku; 

2) zużytych opon – do 8 szt. z nieruchomości w ciągu roku; 

3) odpadów wielkogabarytowych – do 70,00 kg rocznie z danej nieruchomości. 

§ 14. Informacje o lokalizacji oraz godzinach otwarcia Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów są podawane do 
publicznej wiadomości na stronie internetowej www.gminaskierniewice.pl   (Gospodarka Odpadami 
Komunalnymi) oraz w siedzibie Urzędu Gminy. 
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§ 15. Właściciele nieruchomości mogą dostarczać do gniazd ogólnodostępnych rozmieszczonych na terenie 
Gminy Skierniewice następujące rodzaje odpadów komunalnych, zebranych w sposób selektywny: szkło, papier 
i tworzywa sztuczne. 

§ 16. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w ramach gminnego systemu gospodarki 
odpadami przekazywane są uprawnionym podmiotom w celu poddania procesom odzysku, recyklingu 
unieszkodliwiania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skierniewice. 

§ 18. Traci moc uchwała Nr XIII/104/2019 Rady Gminy Skierniewice z dnia 29 listopada 2019 roku 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 (Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2019 r. poz. 7022). 

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Witold Baranowski 
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U z 2020 r. poz. 1439), Gmina ma obowiązek podjąć uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w ramach odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, w zamian za
uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz tryb
i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Uchwała ta stanowi akt prawa miejscowego i jest bezpośrednio powiązana z uchwałą w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skierniewice, która określa częstotliwość
pozbywania się odpadów wielkogabarytowych, ustalając, że zbiórka w/w odpadów będzie odbywać się jeden
raz w roku w systemie obwoźnym. Dlatego treść niniejszej uchwały dostosowano do postanowień Regulaminu.

W uchwale uzgodniono postanowienie określające, że:

1) od właścicieli nieruchomości odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów komunalnych,

2) w § 13 uchwała wprowadza ograniczenie ilości odpadów przyjmowanych przez Punkt Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych:

a) budowlanych i rozbiórkowych z remontów prowadzonych samodzielnie, takie jak: gruz betonowy, gruz
ceglany, odpadowe materiały ceramiczne, niezmieszane z innymi frakcjami odpadów (np. z folią, szkłem, bądź
drewnem), stanowiących odpady komunalne, do 30,0 kg na osobę zamieszkałą z nieruchomości w ciągu roku;

b) zużytych opon – do 8 szt. z nieruchomości w ciągu roku;

c) odpadów wielkogabarytowych – do 70,00 kg rocznie z danej nieruchomości.

3) w § 10 przedmiotowej uchwały wprowadzono zapis, iż niewystawienie odpadów w terminach i o
godzinie wskazanej w harmonogramie zbiórki, skutkuje nieodebraniem odpadów. Nieodebranie odpadów
z przyczyn wskazanych w zdaniu pierwszym nie zwalnia z obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie
odpadami.

4) w dalszej treści § 10 wyjaśniono w jakiej sytuacji zostanie naliczona właścicielowi nieruchomości opłata
podwyższona, mianowicie pojemniki oraz worki z nieodpowiednią zawartością zostaną odebrane przez
wykonawcę, który powiadomi o tym fakcie Gminę Skierniewice. Przy kolejnym zgłoszeniu dokonanym przez
odbiorcę odpadów o nieprawidłowości dotyczącej zasad selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
naliczona zostanie opłata podwyższona, której wysokość określa odrębna uchwała Rady Gminy Skierniewice.

Przedłożony projekt uchwały zakłada wprowadzenie zmian dyktowanych przede wszystkim
doświadczeniami związanymi ze stosowaniem dotychczasowego Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Skierniewice, więc podjęcie uchwały w powyższym zakresie jest w pełni uzasadnione.
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