
UCHWAŁA NR XVII/91/2020 
RADY GMINY ŻELECHLINEK 

z dnia 27 marca 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, w szczególności 

częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług 
przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

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) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 
3c i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Tj. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2010, poz. 1579; z 2020 r. poz. 150, poz. 284) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Mazowieckim - Rada Gminy w Żelechlinku uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług odbierania i zagospodarowania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz na których znajduje się 
domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, w zamian za 
uiszczoną opłatę przez właścicieli tych nieruchomości, w szczególności: 

1) rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości; 

2) częstotliwość ich odbierania; 

3) sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

4) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług 
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez 
prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

§ 2. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez 
właścicieli nieruchomości na rzecz Gminy odbierane będą bezpośrednio z nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy oraz na których znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość 
wykorzystywana na cele rekreacyjno – wypoczynkowe następujące rodzaje odpadów: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; 

2) papier; 

3) szkło; 

4) metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowania wielomateriałowe; 

5) bioodpady stanowiące odpady komunalne; 

6) popiół; 

7) odpady budowlane i rozbiórkowe - w ilości do 0,36 m3 rocznie na gospodarstwo domowe (tj. resztki 
gruzu, resztki styropianu, resztki materiałów izolacyjnych, tapety, płytki ceramiczne); 

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 

§ 3. Ustala się następującą częstotliwość odbioru poszczególnych rodzajów odpadów bezpośrednio 
z terenów nieruchomości, o których mowa w § 2, w terminach podanych w powszechnie udostępnionym 
harmonogramie: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady stanowiące odpady komunalne nie 
rzadziej niż raz w miesiącu, a w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na dwa 
tygodnie z obszaru zabudowy jednorodzinnej oraz z obszaru nieruchomości na których znajduje się domek 
letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno – wypoczynkowe; 

2) odpady zbierane selektywnie takie jak: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe 
wielomateriałowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (z wyjątkiem sprzętu powstałego w  wyniku 
prowadzenia działalności gospodarczej) nie rzadziej niż raz w miesiącu z obszaru zabudowy 
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jednorodzinnej oraz z obszaru nieruchomości na których znajduje się domek letniskowy lub inna 
nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno – wypoczynkowe; 

3) popiół z palenisk domowych w okresie od 1 października do 30 kwietnia nie rzadziej niż raz 
w miesiącu, a w okresie od 1 maja do 30 września do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych w Żelechlinku. 

§ 4. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości selektywnie 
zebranych odpadów w sposób następujący: 

1) odpady budowlane i rozbiórkowe z prac prowadzonych we własnym zakresie nie wymagających 
pozwolenia na budowę ani zgłoszenia (m.in. resztki gruzu, styropianu, materiałów izolacyjnych, tapety, 
płytki ceramiczne), odebrane zostaną po uprzednim zgłoszeniu do Urzędu Gminy w Żelechlinku 
konieczności odebrania i zagospodarowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Uprawniony podmiot 
w terminie 7 dni od uzyskania informacji przez Urząd Gminy w Żelechlinku dostarczy na teren 
nieruchomości określoną ilość pojemników (max. 360 l), których odbiór nastąpi niezwłocznie po 
zgłoszeniu gotowości uprawnionemu podmiotowi przez właściciela nieruchomości za pośrednictwem 
Urzędu Gminy w Żelechlinku. Zbiórka nie obejmuje odpadów powstałych w wyniku prowadzenia 
działalności gospodarczej. W przypadku przekroczenia wyznaczonego limitu ilości odpadów przez 
właścicieli nieruchomości należy zlecić na własny koszt wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania 
odpadów budowlanych i rozbiórkowych firmie wpisanej do rejestru działalności regulowanej 
prowadzonego przez Wójta Gminy Żelechlinek. 

2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy przekazywać 
na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym 
i elektronicznym (Tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1895; z 2020 r. poz. 150, poz. 284) do punktów zbierania 
zorganizowanych przez sprzedawców tego sprzętu, uprawnionemu podmiotowi odbierającemu odpady 
komunalne lub do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Żelechlinku; 

3) zużyte opony należy przekazywać do punktów wymiany opon - zakładów wulkanizacyjnych (podczas 
zakupu nowych lub wymiany) oraz do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
w Żelechlinku; 

4) baterie, świetlówki i żarówki energooszczędne oraz akumulatory inne niż przemysłowe 
i samochodowe należy przekazywać do specjalnych pojemników zlokalizowanych w: 

a) Szkole Podstawowej w Żelechlinku, ul Wincentego Witosa 1A, 

b) Urzędzie Gminy w Żelechlinku, ul. Plac 1000 – lecia 1, 

c) Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Żelechlinku; 

5) akumulatory przemysłowe i samochodowe należy dostarczać do placówek handlowych i usługowych 
prowadzących ich sprzedaż bądź ich wymianę; 

6) przeterminowane leki, odpady medyczne powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 
substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek należy gromadzić osobno, nie powodując 
zmieszania z innymi odpadami i przekazywać do specjalnych pojemników zlokalizowanych w: 

a) Aptece „Św. Antoniego” w Żelechlinku, ul. Jana Susika 5, 

b) Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Żelechlinku, ul. Jana Susika 4, 

c) Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Żelechlinku; 

§ 5. 1. Na terenie Gminy Żelechlinek w miejscowości Żelechlinek przy ul. Wojska Polskiego 14, działa 
jeden ogólnodostępny gminny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zwany dalej PSZOK, 
przyjmujący następujące selektywnie zebrane odpady komunalne z terenu Gminy Żelechlinek:  

1) papier; 

2) szkło; 

3) tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

4) bioodpady; 

5) przeterminowane leki; 
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6) odpady medyczne powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych 
w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł 
i strzykawek; 

7) chemikalia; 

8) odpady niebezpieczne; 

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

10) zużyte opony (pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym tj. z samochodów 
osobowych, motocykli, motorowerów, rowerów, wózków inwalidzkich, z przyczepek samochodowych, 
wózków dziecięcych) – w ilości do 8 sztuk rocznie na gospodarstwo domowe; 

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

12) odpady tekstyliów i odzieży, 

13) zużyte baterie i akumulatory; 

14) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (tj. deski drewniane, panele, okna, drzwi, 
armatura sanitarna, wykładziny podłogowe, linoleum, instalacje metalowe i PCV). 

2. Do PSZOK, mieszkańcy mogą dostarczać odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 we własnym 
zakresie. 

3. Wójt Gminy Żelechlinek udostępnia na stronie internetowej Gminy Żelechlinek oraz w sposób 
zwyczajowo przyjęty, informacje o lokalizacji punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, wykaz 
rodzajów przyjmowanych odpadów oraz terminy i godziny jego funkcjonowania. 

4. Pracownik obsługujący Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ma prawo odmówić 
przyjęcia odpadów, wymienionych w ust. 1 , jeżeli nie zostały one wytworzone w gospodarstwie domowym lub 
nie są odpadami zebranymi selektywnie np. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, odpady 
budowlane zawierające azbest, szyby samochodowe, części samochodowe (tj. zderzaki, reflektory, fotele 
samochodowe), opony od samochodów ciężarowych, dostawczych i ciągników. 

§ 6. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy 
zgłaszać do Urzędu Gminy w Żelechlinku, Plac Tysiąclecia 1, 97-226 Żelechlinek: 

1) pisemnie; 

2) telefonicznie – nr tel. 44 844-44-17; 

3) elektronicznie na adres e-mail: gmina@zelechlinek.pl, dokonując zgłoszenia należy podać: 

a) adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie, 

b) datę wystąpienia nieprawidłowości, 

c) opis nieprawidłowości. 

2. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 3 dni od dnia wystąpienia nieprawidłowości. Zgłoszenia 
dokonane po terminie oraz anonimowe nie będą rozpatrywane. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelechlinek.  

§ 8. Traci moc: 

1) Uchwała Nr XV/100/2015 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 29 września 2015 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 właścicieli nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów 
komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych; 

2) Uchwała Nr L/281/2018 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 
XV/100/2015 z dnia 29 września 2015 r. Rady Gminy Żelechlinek w sprawie uchwalenia 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 
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opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów 
komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych. 

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

§ 10. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Gminy w Żelechlinku, a także zamieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Żelechlinek 

 
 

Piotr Mikinka 
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