
UCHWAŁA NR XVI/177/2020
RADY GMINY ŁODYGOWICE

z dnia 17 września 2020 r.

w sprawie szczegółowego 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, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439)  po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu

RADA GMINY ŁODYGOWICE
uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi:

1. Odbieranie następujących rodzajów odpadów komunalnych będzie prowadzone bezpośrednio od właścicieli 
nieruchomości:

1) niesegregowanych (zmieszanych)

2) selektywnie zbieranych:

a) papier (w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury)

b) metale (w tym odpady opakowaniowe z metali)

c) tworzywa sztuczne (w tym  odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych)

d) odpady opakowaniowe wielomateriałowe

e) szkło (w tym odpady opakowaniowe ze szkła)

f) bioodpady

g) żużel i popiół z kotłów c.o.

2. Odbieranie następujących rodzajów odpadów komunalnych będzie prowadzone w Punkcie Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych :

a) papier

b) metale

c) tworzywa sztuczne

d) odpady opakowaniowe wielomateriałowe

e) szkło

f) bioodpady (w przypadku nieruchomości korzystających ze zwolnienia  z obowiązku posiadania pojemnika na 
bioodpady, tylko bioodpady niepodlegające kompostowaniu)

g) odpady niebezpieczne

h) przeterminowane leki i chemikalia

i) 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,

j) zużyte baterie i akumulatory

k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

l) meble i inne odpady wielkogabarytowe - w ilości 500 kg/rok z jednego budynku lub wyodrębnionego lokalu
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m) zużyte opony- w ilości 8 szt./rok z jednego budynku lub wyodrębnionego lokalu

n) odpady budowlane i rozbiórkowe – w ilości 500 kg/rok z jednego budynku lub wyodrębnionego lokalu

o) odpady tekstyliów i odzieży;

3. Odpady o których mowa w ust. 1 odbierane są przez przedsiębiorcę sprzed nieruchomości. Właściciel ma 
obowiązek w terminie zgodnym z  harmonogramem wystawić je przed posesję do godziny 700 przy drodze 
publicznej lub wewnętrznej.

4. Worki do prowadzenia selektywnej zbiórki dostarcza właścicielom nieruchomości przedsiębiorca 
odbierający odpady, zaś oni mają obowiązek przyjąć je i zgodnie z przeznaczeniem używać.

5. W przypadku nieterminowego wywozu odpadów, co spowodowało nadmierne ich nagromadzenie również 
poza pojemnikami, uprzątnięcie miejsca ustawienia pojemników należy do przedsiębiorcy odbierającego odpady 
komunalne;

§ 2. 1. Ustala się następującą częstotliwość  odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

1) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych:

a) odpady niesegregowane (zmieszane) – w okresie IV-X - dwa razy w miesiącu, w okresie XI-III - jeden raz 
w miesiącu;

b) zbierane selektywnie - papier, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe  i szkło 
– jeden raz w miesiącu;

c) bioodpady, stanowiące odpady komunalne -  w okresie IV-X - dwa razy w miesiącu, w okresie XI-III - jeden 
raz w miesiącu; przy czym ilość odebranych bioodpadów u źródła powstawania wyniesie nie więcej niż 
1440 l/rok a pozostała ilość będzie odbierana bez limitu w PSZOK, z zastrzeżeniem, że z nieruchomości  
korzystających ze zwolnienia  z obowiązku posiadania pojemnika na bioodpady,  bioodpady nie będą 
odbierane, natomiast w PSZOK -u  tylko bioodpady niepodlegające kompostowaniu;

d) żużel i popiół z kotłów c.o. – jeden raz w miesiącu w sezonie grzewczym od 1 października do 30 kwietnia;

e) pozostałe odpady, wymienione § 1 ust. 2 przyjmowane będą w punktach selektywnej zbiórki odpadów 
w godzinach pracy PSZOK.

2) z budynków mieszkalnych wielolokalowych

a) odpady niesegregowane (zmieszane) – w okresie IV-X – raz na tydzień, w okresie XI-III – dwa razy 
w miesiącu;

b) zbierane selektywnie - papier, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe  i szkło 
– dwa razy w miesiącu;

c) bioodpady, stanowiące odpady komunalne -  w okresie IV-X - raz na tydzień, w okresie XI-III – dwa razy 
w miesiącu; przy czym ilość odebranych bioodpadów u źródła powstawania wyniesie nie więcej niż 
1440 l/rok a pozostała ilość będzie odbierana bez limitu w PSZOK;

d) żużel i popiół z kotłów c.o. – dwa razy  w miesiącu w sezonie grzewczym od 1 października do 30 kwietnia;

e) pozostałe odpady, wymienione § 1 ust. 2 przyjmowane będą w punktach selektywnej zbiórki odpadów 
w godzinach pracy PSZOK.

3) z domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

a) odpady niesegregowane (zmieszane) – w okresie IV-X - jeden raz w miesiącu;

b) zbierane selektywnie - papier, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe  i szkło 
– jeden raz w miesiącu;

c) bioodpady, stanowiące odpady komunalne -  w okresie IV-X - jeden raz w miesiącu, w wyznaczonym dniu 
po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym; przy czym ilość odebranych bioodpadów u źródła powstawania 
wyniesie nie więcej niż 480 l/rok a pozostała ilość będzie odbierana bez limitu w PSZOK;

d) pozostałe odpady, wymienione § 1 ust. 2 przyjmowane będą w punktach selektywnej zbiórki odpadów 
w godzinach pracy PSZOK.
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2. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych będzie świadczył usługi odbioru odpadów, 
przyjmując nieograniczoną ilość selektywnie zebranych odpadów, z zastrzeżeniem §1 ust.2 pkt l-n.

3. Właściciel ma prawo do złożenia pisemnie lub elektronicznie reklamacji dotyczącej jakości lub 
terminowości świadczonych usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne na terenie gminy 
Łodygowice w terminie do 14 dni od dnia odbioru odpadów.

4. Reklamację składa się do Urzędu Gminy Łodygowice.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łodygowice.

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała nr XXX/340/2018 Rady Gminy 
Łodygowice z dnia  27 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Łodygowice

Czesław Wandzel
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