
UCHWAŁA NR XXIII/115/12
RADY GMINY KONOPNICA

z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie 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 ust. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 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, Nr 
116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, 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 
oraz z 2012 r. poz. 567) 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 2012 r. poz. 391) Rada Gminy Konopnica uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Konopnica 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 i tektura; 
2) metal; 
3) tworzywa sztuczne; 
4) opakowania wielomateriałowe; 
5) szkło; 
6) odpady komunalne ulegające biodegradacji z podziałem na bioodpady i odpady zielone; 
7) przeterminowane leki; 
8) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe); 
9) zużyte baterie i akumulatory; 
10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 
11) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 
12) odpady budowlane i rozbiórkowe; 
13) zużyte opony; 
14) odpady komunalne zmieszane. 

2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zapewnić miejsce na pojemnik, zgodnie z odrębnymi przepisami 
i poszanowaniem praw do gruntu osób trzecich. 

3. Do zbierania odpadów komunalnych służą pojemniki o następującej pojemności: 

1) pojemniki o pojemności: 120 l, 240 l, 1100 l; 
2) kontenery o pojemności: 7000 l; 
3) kosze uliczne o pojemności od 20 l do 110 l; 
4) worki o pojemności minimalnej 120 l. 

4. Odpady komunalne zmieszane należy zbierać do następujących pojemników lub kontenerów o minimalnej 
pojemności uwzględniającej następujące normy: 
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1) w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej – 30 l na 1 mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 
o pojemności min. 120 l; 

2) w zabudowie wielorodzinnej – 30 l na 1 mieszkańca, w pojemnikach o pojemności min. 240 l; 
3) na terenach zabudowy letniskowej – 30 l na 1 osobę przebywającą na terenie nieruchomości, jednak co najmniej 

jeden pojemnik o pojemności min. 120 l; 
4) w obiektach użyteczności publicznej, zakładach rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych, handlowych, 

przychodniach, gabinetach lekarskich, placach budowy, urządzonych targowiskach –110 l na każdych 10 
pracowników, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności min. 120 l; 

5) w żłobkach, przedszkolach, szkołach – 3 l/dziecko, ucznia, pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik 
o pojemności min. 120 l; 

6) w lokalach gastronomicznych – 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej jeden pojemnik 
o pojemności min. 120 l; 

7) na drogach publicznych i pozostałych terenach publicznych (np. chodniki, place, parki, zieleńce, przystanki 
autobusowe, parkingi itp.) - w koszach ulicznych o pojemności min. 20 l; 

8) na terenach targowisk, cmentarzy, ogrodów działkowych, dopuszcza się gromadzenie odpadów komunalnych 
zmieszanych w kontenerach o pojemności 7000 l. 

5. Odpady komunalne zebrane selektywnie, należy gromadzić w pojemnikach: 

1) w zabudowie jednorodzinnej - o pojemności min. 120 l; 
2) w zabudowie wielorodzinnej - o pojemności min. 120 l oraz w gniazdach ogólnodostępnych: 

a) pojemniki na szkło o pojemności min. 1500 l, 
b) pojemniki na tworzywa sztuczne o pojemności min. 2500 l. 

6. Odpady komunalne zebrane selektywnie, należy gromadzić w pojemnikach lub workach wyłącznie do tego 
celu przeznaczonych, o następujących ujednoliconych kolorach: 

1) niebieski – z przeznaczeniem na makulaturę; 
2) żółty – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne; 
3) biały – z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane bezbarwne; 
4) pomarańczowym – z przeznaczeniem na szkło; 
5) czerwony – z przeznaczeniem na metale; 
6) brązowy – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji; 
7) zielonym – z przeznaczeniem na odpady komunalne zmieszane. 

7. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady i koszach ulicznych śniegu, lodu, gorącego popiołu 
i żużla, gruzu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, a także odpadów 
powstałych w wyniku prowadzonej z działalności gospodarczej. 

§ 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. 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 i tektura; 
2) metal; 
3) tworzywa sztuczne; 
4) szkło; 
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5) opakowania wielomateriałowe; 
6) odpady ulegające biodegradacji z podziałem na bioodpady i odpady zielone; 
7) przeterminowane leki; 
8) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe); 
9) zużyte baterie i akumulatory; 
10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 
11) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 
12) odpady budowlano – rozbiórkowe; 
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 Konopnica. 

§ 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 

Grzegorz Turalczyk
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