UCHWAŁA NR XXXVI/231/2020
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU
z dnia 24 listopada 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 opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz na podstawie art. 6r ust. 3 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 Sieradzu, uchwala się co następuje:
§ 1. 1.

W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami

komunalnymi, odbierane są:
1) resztkowe odpady komunalne (tzw. pozostałości po segregacji odpadów) lub niesegregowane - zmieszane odpady
w przypadku niewykonywania obowiązku selektywnej zbiórki odpadów;
2) szkło, papier, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe zebrane w sposób selektywny;
3) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, zebrane w sposób selektywny;
4) komunalne odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów
medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie
iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
przeterminowane oleje i tłuszcze, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte
opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz odpady tekstyliów
i odzieży, odpady zielone, popioły i żużle z palenisk domowych.
2. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości mieszanej, tj. nieruchomości,
w której w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z części w której nie zamieszkują mieszkańcy, Gmina Miasto
Sieradz zapewni odbiór odpadów komunalnych wymienionych w ust. 1 pkt 1, 2 i 3 w ilości uzależnionej od
zadeklarowanej liczby pojemników lub worków, w których gromadzone są odpady komunalne.
3. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (stanowiącą
iloczyn liczby mieszkańców zamieszkałych na danej nieruchomości oraz stawki opłaty miesięcznej za
gospodarowanie odpadami komunalnymi) przez właściciela nieruchomości zamieszkałej w zabudowie jednorodzinnej,
wielorodzinnej oraz przez właściciela nieruchomości mieszanej, tj. zabudowanej budynkiem wielolokalowym,
w którym w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, z części w której zamieszkują
mieszkańcy, Gmina Miasto Sieradz zapewni odbiór lub przyjęcie odpadów komunalnych wymienionych
w ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4.
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4. Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych obejmuje wyposażenie nieruchomości w pojemniki,
a w budynkach jednorodzinnych także w oznaczone worki z przeznaczeniem na odpady wymienione w ust. 1 pkt. 2 do
zbierania odpadów objętych bezpośrednim odbiorem odpadów komunalnych, z uwzględnieniem następujących zasad:
1) na nieruchomościach zamieszkałych w zabudowie jednorodzinej pojemniki przeznaczone na odpady wymienione
w ust. 1 pkt 1 i 3 dostosowane są do liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, wskazanej w deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a ilość i pojemność pojemników odpowiada
minimalnej pojemności pojemników na danej nieruchomości określonej w Regulaminie utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Miasto Sieradz;
2) na nieruchomościach zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej pojemniki przeznaczone na odpady wymienione
w ust. 1 pkt 1 - 3 dostosowane są do liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, wskazanej w deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a ilość i pojemność pojemników odpowiada
minimalnej pojemności pojemników na danej nieruchomości określonej w Regulaminie utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Miasto Sieradz;
3) na nieruchomościach mieszanych, w częściach niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne
pojemniki i worki dostosowane są do ilości i pojemności wskazanej w deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto ilość i pojemność pojemników powinna odpowiadać
minimalnej pojemności pojemników na danej nieruchomości określonej w Regulaminie utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Miasto Sieradz;
5. Gmina wyposaża nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, po złożeniu przez
właściciela nieruchomości stosownego wniosku. O pojemności i liczbie pojemników, w jakie zostaje wyposażona
nieruchomość, decyduje Gmina Miasto Sieradz po dokonaniu weryfikacji wniosku. Wyposażenie nieruchomości
następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku przez właściciela nieruchomości.
6. Dopuszcza się zmianę pojemności lub liczby poszczególnych rodzajów pojemników na odpady
komunalne, w które wyposażona jest nieruchomość, w przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących nieruchomość
lub ilości odpadów komunalnych powstających na nieruchomości mieszanej, w części na której nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, określonej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
7. W uzasadnionych przypadkach Gmina Miasto Sieradz na podstawie złożonego przez właściciela
nieruchomości wniosku zawierającego uzasadnienie może wyrazić zgodę na czasowe lub stałe zwiększenie ilości
i pojemności pojemnika, w które Gmina wyposaża nieruchomość.
8. Zwiększenie pojemności pojemnika realizowane jest wyłącznie w przypadku zbierania powstałych na
terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób selektywny.
9. W przypadku wniosku o zwiększenie pojemności pojemnika na resztkowe odpady komunalne (tzw.
pozostałości po segregacji odpadów) wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 7, poprzedzone jest weryfikacją realizacji
obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właściciela nieruchomości.
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10. W przypadku uzyskania zgody, o której mowa w ust. 7, zwiększenie pojemności pojemnika realizowane
jest w taki sposób, iż ilość i pojemność pojemników nie może przekroczyć trzykrotności minimalnej pojemności
pojemników na danej nieruchomości określonej w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Miasto Sieradz.
11. Właściciel nieruchomości, który wyposaży nieruchomość we własny pojemnik zobowiązany jest ten fakt
zgłosić do Gminy Miasto Sieradz oraz udostępnić pojemnik celem umieszczenia na nim czipa, który pozwoli
identyfikować pojemnik w systemie.
12. Gmina wyposaża budynki jednorodzinne w worki z przeznaczeniem na odpady wymienione
w ust. 1 pkt. 2. Wyposażenie w worki następuje poprzez jednorazowe dostarczenie na nieruchomość trzech worków,
a następnie w miarę świadczenia usługi odbioru odpadów, pozostawianie na nieruchomości worków w liczbie
udostępnionych do odbioru worków z odpadami wymienionymi w ust. 1 pkt. 2.
13. W ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Miasto Sieradz
zapewni:
1) odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w terminie i na
zasadach ustalonych w harmonogramie odbioru tych odpadów;
2) odbiór odpadów zielonych dostarczonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, do mobilnych
pojemników do zbierania odpadów zielonych umieszczonych w punktach zbierania tych odpadów, w terminach
i na zasadach ustalonych w harmonogramie odbioru tych odpadów;
3) odbiór odpadów komunalnych niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, opon, zużytych baterii
i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczonych przez właścicieli nieruchomości
zamieszkałych do mobilnych pojemników do zbierania odpadów komunalnych niebezpiecznych i problemowych
umieszczonych w punktach zbierania tych odpadów, w terminach i na zasadach ustalonych w harmonogramie
odbioru tych odpadów;
4) odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych, popiołów i żużli z palenisk domowych, pochodzących od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych według zasad zawartych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Miasto Sieradz.
§ 2. 1.

Dla zabudowy jednorodzinnej wywóz odpadów komunalnych odbywa się w sposób zapewniający

właściwy stan sanitarno - porządkowy nieruchomości, zgodnie z następującą częstotliwością:
1) resztkowe odpady komunalne (tzw. pozostałości po segregacji odpadów) lub niesegregowane - zmieszane odpadynie rzadziej niż dwa razy na miesiąc;
2) bioodpady - nie rzadziej niż dwa razy na miesiąc;
3) odpady segregowane (szkło, papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe) - nie rzadziej niż
raz na miesiąc.
2. Dla zabudowy wielorodzinnej wywóz odpadów komunalnych odbywa się w sposób zapewniający
właściwy stan sanitarno - porządkowy nieruchomości, zgodnie z następującą częstotliwością:
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1) resztkowe odpady komunalne (tzw. pozostałości po segregacji odpadów) lub niesegregowane - zmieszane odpady
- nie rzadziej niż dwa razy na tydzień;
2) bioodpady - nie rzadziej niż dwa razy na tydzień;
3) odpady segregowane (szkło, papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe) - nie rzadziej niż
raz na miesiąc.
3. Dla nieruchomości mieszanych, w częściach niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne
wywóz odpadów komunalnych odbywa się w sposób zapewniający właściwy stan sanitarno - porządkowy
nieruchomości, zgodnie z następującą częstotliwością:
1) resztkowe odpady komunalne (tzw. pozostałości po segregacji odpadów) lub niesegregowane - zmieszane odpady
- nie rzadziej niż dwa razy na miesiąc;
2) bioodpady - nie rzadziej niż dwa razy na miesiąc;
3) odpady segregowane (szkło, papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe) - nie rzadziej niż
raz na miesiąc.
4. Dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbiór odpadów komunalnych wymienionych poniżej
odbywa się zgodnie z następującą częstotliwością:
1) odpady zielone odbierane są w wyznaczonych punktach co najmniej raz na miesiąc, w okresie od marca do
listopada, w terminach i na zasadach ustalonych w harmonogramie odbioru tych odpadów na terenie miasta
Sieradz;
2) meble i inne odpady wielkogabarytowe odbierane są z częstotliwością 6 razy w roku dla zabudowy jednorodzinnej
oraz 12 razy w roku dla zabudowy wielorodzinnej zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Gminę Miasto
Sieradz z podmiotem odbierającym odpady komunalne, z którym Gmina Miasto Sieradz zawarła umowę na
odbieranie odpadów komunalnych w danym sektorze - dostarczonym właścicielowi nieruchomości, od którego
mają one zostać odebrane;
3) odpady budowlane i rozbiórkowe, inne niż niebezpieczne, powstałe w wyniku prowadzenia drobnych robót
budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru robót do właściwego organu
administracji, odbierane są na indywidualne zgłoszenie złożone przez właściciela nieruchomości do podmiotu
odbierającego odpady komunalne, z którym Gmina Miasto Sieradz zawarła umowę na odbieranie odpadów
komunalnych w danym sektorze, nie częściej niż 2 razy w roku dla zabudowy jednorodzinnej oraz nie częściej niż
2 razy w roku dla poszczególnego lokalu mieszkalnego w zabudowie wielorodzinnej.
§ 3. 1.

Szkło zbierane selektywnie umieszcza się w pojemniku lub worku w kolorze zielonym oznaczonym

napisem „Szkło ”.
2. Papier zbierany selektywnie umieszcza się w pojemniku lub worku w kolorze niebieskim oznaczonym
napisem „Papier ”.
3. Metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe zbierane selektywnie umieszcza się
w pojemniku lub worku w kolorze żółtym oznaczonym napisem „Metali i tworzywa sztuczne”.
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4. Odpady ulegające biodegradacji zbierane selektywnie umieszcza się w pojemniku w kolorze brązowym
oznaczonym napisem „Bio” lub w kompostowniku.
5. Odbieranie odpadów komunalnych o których mowa w ust. 1 - 4 odbywa się zgodnie z harmonogramem
ustalonym przez Gminę Miasto Sieradz z podmiotem odbierającym odpady komunalne, z którym Gmina Miasto
Sieradz zawarła umowę na odbieranie odpadów komunalnych w danym sektorze - dostarczonym właścicielowi
nieruchomości, od którego mają one zostać odebrane.
§ 4. 1.

Przeterminowane leki z gospodarstw domowych można przekazywać do aptek lub innych miejsc

uczestniczących w zbiórce.
2. Zużyte baterie i akumulatory można przekazywać do punktów ich sprzedaży detalicznej, których
powierzchnia sprzedaży przekracza 25 m2, do punktów sprzedaży hurtowej, a także przedsiębiorcom świadczącym
usługi w zakresie wymiany zużytych baterii lub zużytych akumulatorów.
3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można przekazywać do punktów zbierania zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego.
§ 5. 1.

Ustala się, że mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych i problemowych

świadczy usługi na rzecz zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, odbierając w szczególności:
komunalne odpady niebezpieczne, przeterminowane leki, przeterminowane oleje, tłuszcze, przenośne baterie
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, chemikalia i opony.
2. Częstotliwość i miejsca świadczenia usług przez mobilny punkt zbierania odpadów niebezpiecznych
i problemowych określa harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla Gminy Miasto Sieradz.
§ 6. 1.

Podmiot odbierający odpady komunalne wymienione w § 1 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 odbierze wyłącznie te

odpady, które zostaną umieszczone w oznaczonych czipem pojemnikach i workach oznaczonych kodem kreskowym
identyfikującym mieszkańca, spełniających wymagania określone w uchwale.
2. Odpady zgromadzone obok pojemników i worków, o których mowa w ust. 1, a także umieszczone
w pojemnikach i workach niespełniających wymogów, nie będą odbierane.
3. W dniu odbioru odpadów komunalnych, pojemniki oznaczone czipem i worki oznaczone kodem
kreskowym identyfikującym mieszkańca powinny być umieszczone w pasie drogowym lub bezpośrednim jego
sąsiedztwie, w miejscu umożliwiającym ich odbiór, bez konieczności wchodzenia przez podmiot odbierający odpady
na teren ogrodzonej nieruchomości, w sposób nieutrudniający ruchu pieszych i pojazdów.
§ 7. 1.

Odpady komunalne wymienione w § 1 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 pochodzące z terenu Gminy Miasto Sieradz,

kierowane są do Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych znajdującej się w Sieradzu przy ul. Dzigorzewskiej 4,
będącej integralną częścią Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, mieszczącego się
w miejscowości Orli Staw 2, 62-834 Ceków.
2. Odpady

komunalne

wymienione

w§

1 ust. 1 pkt 3 kierowane

są

bezpośrednio

do

Zakładu

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”.
3. Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych, o której mowa w ust. 1 pełni rolę Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych dla miasta Sieradza.
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4. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, o którym mowa w ust. 1, właściciel
nieruchomości zamieszkałej oraz z części zamieszkałej nieruchomości mieszanej może przekazywać we własnym
zakresie w ramach uiszczonej opłaty odpady komunalne wymienione w § 1 ust. 1 pkt 2, 3 i 4.
5. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, o którym mowa w ust. 1, właściciel
nieruchomości mieszanej, z części w której nie zamieszkują mieszkańcy może przekazywać we własnym zakresie
w ramach uiszczonej opłaty odpady komunalne wymienione w § 1 ust. 1 pkt 2.
6. Szczegółowe zasady funkcjonowania i przyjmowania odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych określa regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
§ 8. Właściciel nieruchomości w przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez podmiot odbierający od
niego odpady komunalne lub przez prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla miasta
Sieradza powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zaistniałego zdarzenia zgłosić ten
fakt do przedstawiciela Gminy Miasto Sieradz, którego kontakt jest umieszczony w harmonogramie odbioru odpadów
komunalnych na terenie miasta Sieradza.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.
§ 10. Traci moc uchwała Nr IX/62/2019 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 25 kwietnia 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 właściciela opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 3089).
§ 11. 1.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa i wchodzi w życie z dniem

1 stycznia 2021 r.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Sieradza i zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej w Sieradzu
Beata Jacyszyn
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