
UCHWAŁA NR XXI/164 /2019 
RADY GMINY PABIANICE

z dnia 19 grudnia 2019 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

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 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 6 r. ust. 3 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), po zasięgnieciu 
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się szczegółowy sposób i zakres 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 ilość odpadów komunalnych 
odbieranych od właścicieli nieruchomości, częstotliwość ich odbierania oraz sposób świadczenia usług przez punkt 
selektywnego zbierania odpadów, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XLVII/428/2017 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 listopada 2017 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 (Dz. Urz. Woj. Łódz. 2017 poz. 5400).

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie 
1 kwietnia 2020 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Pabianice

Jerzy Błoch
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Załącznik do uchwały Nr XXI/164 /2019

Rady Gminy Pabianice

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Szczegółowy sposób i zakres 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

§ 1. 1.  Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, bezpośrednio z terenu nieruchomości zamieszkałej odbierane będą następujące frakcje 
odpadów komunalnych:

1) selektywnie zebrane:

a) papier,

b) szkło,

c) metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,

d) bioodpady stanowiące odpady komunalne;

2) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

2. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odbierane 
będą odpady wymienione  w ust.1  pkt 1 oraz :

1) przeterminowane leki;

2) chemikalia;

3) zużyte  baterie i akumulatory;

4) odpady budowlane i rozbiórkowe  stanowiące odpady komunalne w objętości do 5 m3 rocznie na jedną 
nieruchomość;

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

7) zużyte opony  (do rozmiaru 1250 x400");

8) 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 igły i strzykawki;

9) odpady tekstyliów i odzieży.

§ 2. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odebrana będzie 
każda zebrana ilość odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem odpadów wskazanych w § 1 ust. 2 pkt 4 i 7.

§ 3. Odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości przewyższającej 5 m3 rocznie na jedną nieruchomość oraz 
opony o rozmiarze ponad 1250x400" podmiot odbierający ma obowiązek odebrać za dodatkową opłatą ustaloną 
w wyniku umowy z właścicielem nieruchomości.

§ 4. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych, w następujący sposób:

1) zmieszane odpady komunalne  - nie rzadziej niż  2 razy w miesiącu;

2) papier  -  nie rzadziej niż 1 raz na kwartał;

3) metale i tworzywa sztuczne - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu;

4) szkło  - nie rzadziej niż 1 raz na kwartał;
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5) bioodpady stanowiące odpady komunalne od 1 kwietnia do 31 października - nie rzadziej niż 2 razy 
w miesiącu, a w miesiącach od 1 listopada do 31 marca -  nie rzadzej niż 1 raz w miesiącu.

§ 5. 1.  Na terenie Gminy działa Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zwany dalej PSZOK.

2. PSZOK zlokalizowany jest  przy ul. Łaskiej 13 w Pabianicach.

3. PSZOK czynny jest w każdy wtorek i czwartek  od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz w każdą  sobotę od godz. 
8.00 do godz. 13.00.

4. Do PSZOK przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące z nieruchomości 
zamieszkałych  z terenu gminy Pabianice.

5. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.

6. Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z wykazem  
przyjmowanych odpadów określonych w dalszej treści załącznika.

7. Odpady przyjmowane są do PSZOK nieodpłatnie.

8. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

1) do PSZOK przyjmowane są segregowane odpady komunalne dostarczane samodzielnie  przez właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy  Pabianice;

2) odpady dostarczane do PSZOK nie mogą być zmieszane, ani zanieczyszczone. Opakowania po substancjach 
niebezpiecznych płynnych winny być nieuszkodzone;

3) właściciel nieruchomości zobowiazany jest do samodzielnego rozładunku przywiezionych odpadów oraz 
umieszczenia ich w kontenerach lub miejscach do nich przeznaczonych;

4) właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przestrzegania na terenie PSZOK zasad czystości i porządku 
oraz bezwzględnie zastosować się do poleceń i wskazań pracowników obsługi;

5) potwierdzenie przyjęcia odpadów odbywa się na formularzu przyjęcia odpadów.

9. Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK:

a) przeterminowane leki o kodzie 20 01 32,

b) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe) o kodach 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 19*, 
20 01 27*, 20 01 29*,

c) zużyte baterie i akumulatory o kodzie 20 01 34,

d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o kodach 20 01 23, 20 01 35*, 20 01 36,

e) odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07,

f) odpady budowlano-rozbiórkowe o kodach z grupy 17 określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska 
z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2015 r, poz. 1923) w objętości do 5 m3 rocznie na 
jedną nieruchomość,

g) zużyte opony o kodzie 16 01 03 (do rozmiaru 1250 x400"),

h) bioodpady stanowiące odpady komunalne o kodzie 20 02 01,

i) opakowania ze szkła o kodzie 15 01 07,

j) opakowania z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02,

k) opakowania z papieru i tektury o kodzie 15 01 01,

l) odpady wielomateriałowe o kodzie 15 01 05,

m) metale o kodzie 15 01 04,

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  kodzie ex  20 01 99,

o) odpady tekstyliów i odzieży o kodach 20 01 10, 20 01 11.
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§ 6. Odpady wymienione w § 5 ust. 9 gromadzone są selektywnie w specjalnie do tego przeznaczonych, 
oznakowanych pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi 
i środowiska. Sposób gromadzenia odpadów określa się według niżej wymienionych zasad:

1) przeterminowane leki – pojemnik o pojemności 240 l;

2) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe) - wyznaczone miejsce do magazynowania odpadów lub 
kontener;

3) zużyte baterie i akumulatory – pojemnik o pojemności 120 l;

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – wyznaczone miejsce do magazynowania odpadów lub kontener;

5) odpady wielkogabarytowe – wyznaczone miejsce do magazynowania odpadów lub kontener;

6) odpady budowlano–rozbiórkowe – kontener od 5,5 m³;

7) zużyte opony – wyznaczone miejsce do magazynowania odpadów lub kontener;

8) bioodpady stanowiące odpady komunalne - kontener od 7 m³;

9) opakowania ze szkła – pojemnik o pojemności 1,5 m³ (typ IGLOO);

10) opakowania z tworzyw sztucznych – pojemnik o pojemności 2,5 m³ (typ SIATKA);

11) opakowania z papieru i tektury – pojemnik o pojemności 1,1 m³;

12) 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 o kodzie ex 20 01 99 - pojemnik o pojemności 120 l,

13) odpady tekstyliów i odzieży - pojemnik 1100 l.

§ 7. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 
właściciele nieruchomości mogą zgłaszać:

a) pisemnie na adres Urząd Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice,

b) telefonicznie na nr: 42 213 96 60,  faxem na nr 42 213 96 76,

c) elektronicznie: gmina@pabianice.gmina.pl.  

§ 8. 1.  Na teren PSZOK odpady inne niż wymienione w § 1 ust. 2 i § 5 ust. 9 nie będą przyjmowane.

2. Prowadzący Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli ich rodzaj i ilość 
wskazują na to, że powstały one w związku z prowadzoną działanością gospodarczą.
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