
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/277/16 

RADY MIASTA ZGIERZA 

z dnia 23 czerwca 2016 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Miasto Zgierz  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

 na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 250) Rada Miasta Zgierza uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunal-

nych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz zagospodarowania tych odpadów, 

w zamian za uiszczaną przez właścicieli tych nieruchomości na rzecz Gminy Miasto Zgierz opłatę za gospoda-

rowanie opadami komunalnymi zwaną dalej „opłatą”. 

§ 2. Odpady komunalne będą odbierane od właścicieli nieruchomości, o których mowa w § 1, przez pod-

miot odbierający odpady komunalne, wyłoniony przez Gminę Miasto Zgierz. 

§ 3. Z nieruchomości, o których mowa w § 1, w zamian za uiszczaną przez ich właścicieli opłatę będą od-

bierane i zagospodarowywane jedynie odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych, w tym także 

z lokali mieszkalnych, w których prowadzona jest obsługa biurowa działalności gospodarczej, z wyłączeniem 

odpadów pochodzących z działalności gospodarczej, prowadzonej na nieruchomości, na której zamieszkują 

mieszkańcy. 

§ 4. 1. W zamian za uiszczaną opłatę, odbierane będą w każdej ilości następujące frakcje odpadów komu-

nalnych: 

1) zmieszane odpady komunalne, 

2) papier, 

3) szkło, 

4) tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, 

5) bioodpady, 

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

7) odpady wielkogabarytowe, 

8) zużyte opony, 

9) odzież i tekstylia, 
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– udostępnione w dniu odbioru, w miejscach umożliwiających swobodny dojazd pojazdów i ich odbiór bez 

narażenia na szkodę ludzi i mienia, z zastrzeżeniem § 13 ust. 1. 

2. Terminy odbierania odpadów będą określane w harmonogramie odbierania odpadów komunalnych, 

zwanym dalej „harmonogramem”, który będzie każdorazowo zamieszczany na stronie internetowej 

www.miasto.zgierz.pl oraz na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Zgierza. 

3. W danym dniu będą odbierane tylko frakcje odpadów określone w harmonogramie, o którym mowa 

w ust. 2. 

4. Odpady, o których mowa w ust. 1 pkt od 2 do 5, zgromadzone na terenie nieruchomości niezgodnie z za-

sadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz i udo-

stępnione do odbioru, będą traktowane jako odpady zmieszane i odebrane w terminie odbioru odpadów zmie-

szanych. 

5. Odbieranie odpadów będzie rozpoczynało się o godzinie 6:00 wyznaczonego w harmonogramie dnia od-

bierania określonej frakcji odpadów. Odpady wystawione po dokonaniu odbioru będą mogły zostać odebrane 

dopiero w kolejnym wyznaczonym terminie odbierania danej frakcji odpadów, zgodnie z harmonogramem. 

6. Wystawione pojemniki lub worki niespełniające wymogów Regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Miasto Zgierz, nie będą opróżniane lub odbierane jeżeli właściciel nie zastosuje się do pi-

semnego wezwania do usunięcia wskazanych w piśmie nieprawidłowości. 

7. Odpady zebrane selektywnie, zgodnie z zasadami obowiązującymi przy selektywnym sposobie zbierania 

odpadów przez właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali nieselektywne zbieranie odpadów, będą odbie-

rane w wyznaczonym w harmonogramie terminie odbioru danej frakcji odpadów. 

§ 5. 1. Określa się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych do 31 stycznia 2017 r.: 

Rodzaje odpadów komunalnych 

Rodzaje nieruchomości zamieszkałych 

Nieruchomość zabudowana  

budynkiem jednorodzinnym 

Nieruchomość zabudowana 

 budynkiem wielorodzinnym 

Częstotliwość odbioru odpadów 

Komunalne odpady zmieszane 

raz na dwa tygodnie trzy razy na tydzień z terenu ZSM, 

MPGM; 

dwa razy na tydzień z terenu TBS 

Tworzywa sztuczne, metale i opako-

wania wielomateriałowe 

dwa razy na miesiąc dwa razy na tydzień 

Szkło dwa razy na miesiąc dwa razy na tydzień 

Papier dwa razy na miesiąc dwa razy na tydzień 

Bioodpady 

raz na miesiąc w okresie 

od 1 października do 31 marca; 

raz na dwa tygodnie w okresie 

od 1 kwietnia do 30 września 

trzy razy na tydzień 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektro-

niczny, odpady wielkogabarytowe 

i zużyte opony 

cztery razy do roku cztery razy do roku 

2. Określa się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od 1 lutego 2017 r.: 

Rodzaje odpadów 

 komunalnych 

Rodzaje nieruchomości zamieszkałych 

Nieruchomość zabudowana bu-

dynkiem jednorodzinnym 

Nieruchomość zabudowa-

na budynkiem wieloro-

dzinnym, w którym usytu-

owanych jest mniej niż 20 

lokali mieszkalnych 

Nieruchomość zabudowana 

budynkiem wielorodzin-

nym, w którym usytuowa-

nych jest więcej niż 20 

lokali mieszkalnych 

Częstotliwość odbioru odpadów 

Komunalne odpady 

zmieszane 

raz na dwa tygodnie raz na tydzień trzy razy na tydzień 

Tworzywa sztuczne, 

metale i opakowania 

wielomateriałowe 

dwa razy na miesiąc w okresie 

od 1 kwietnia do 30 września; 

raz na miesiąc w okresie 

od 1 października do 31 marca 

raz na tydzień dwa razy na tydzień 
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Szkło raz na miesiąc raz na miesiąc raz na tydzień 

Papier raz na miesiąc raz na dwa tygodnie dwa razy na tydzień 

Bioodpady 

raz na miesiąc w okresie 

od 1 grudnia do 31 marca; 

raz na dwa tygodnie w okresie 

od 1 kwietnia do 30 listopada 

raz na tydzień raz na tydzień 

Zużyty sprzęt elektrycz-

ny i elektroniczny, od-

pady wielkogabarytowe, 

zużyte opony, odzież 

i tekstylia 

dwa razy na rok dwa razy na rok dwa razy na rok 

§ 6. 1. W zamian za uiszczaną opłatę mieszkańcy mogą dostarczać do ogólnodostępnego punktu selektyw-

nego zbierania odpadów komunalnych, zwanego dalej „PSZOK” odpady z nieruchomości zamieszkałych,  

w każdej ilości, posegregowane na niżej wymienione frakcje odpadów: 

1) papier; 

2) szkło; 

3) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe; 

4) bioodpady; 

5) leki; 

6) chemikalia; 

7) zużyte baterie i akumulatory; 

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

9) odpady wielkogabarytowe; 

10) zużyte opony; 

11) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów wykonywanych przez mieszkańców 

we własnym zakresie; 

12) odzież i tekstylia. 

2. Szczegółowy wykaz odpadów przyjmowanych przez PSZOK, stanowi załącznik do uchwały, z zastrze-

żeniem § 13 ust. 1. 

3. Informacja o lokalizacji oraz sposobie świadczenia usług przez PSZOK będzie zamieszczana na stronie 

internetowej www.miasto.zgierz.pl oraz na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Zgierza. 

4. Mieszkańcy Gminy Miasto Zgierz we własnym zakresie i na własny koszt dostarczają do PSZOK odpa-

dy, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz rozładowują je z pomocą pracownika punktu do odpowiednich pojemni-

ków, kontenerów bądź wyznaczonych miejsc, z zastrzeżeniem § 13 ust. 1. 

5. W PSZOK będą przyjmowane jedynie odpady prawidłowo posegregowane. 

6. W przypadku dostarczenia do PSZOK selektywnie zebranych odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt 1-

4, w workach mieszkaniec Gminy Miasto Zgierz może otrzymać taką samą ilość worków do segregacji jaką 

dostarczył do PSZOK, z zastrzeżeniem § 13 ust. 1. 

7. W PSZOK będą wydawane dodatkowe worki do selektywnej zbiórki odpadów w ilości 1 sztuki na 

mieszkańca w ciągu danego miesiąca. 

§ 7. Przeterminowane leki z nieruchomości zamieszkałych mieszkańcy będą mogli dodatkowo dostarczać 

do aptek, które będą wyposażone w pojemniki do zbierania tych odpadów. Wykaz aptek wyposażonych 

w pojemniki będzie zamieszczany na stronie internetowej www.miasto.zgierz.pl oraz na tablicach informacyj-

nych Urzędu Miasta Zgierza. 

§ 8. 1. W zamian za uiszczaną opłatę, z zastrzeżeniem § 13 ust. 1: 
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1) właściciel nieruchomości zamieszkałej zabudowanej budynkiem jednorodzinnym będzie otrzymywał worki 

do selektywnej zbiórki: 

a) szkła, 

b) papieru, 

c) tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, 

d) bioodpadów; 

2) właściciel nieruchomości zamieszkałej zabudowanej budynkiem wielorodzinnym otrzyma na pisemne 

zgłoszenie pojemniki lub w przypadku braku możliwości ich ustawienia worki do selektywnego zbierania: 

a) szkła, 

b) papieru, 

c) tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, 

d) bioodpadów pochodzących z lokali mieszkalnych. 

2. Pierwszy komplet 4 sztuk worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie wydawany 

w Urzędzie Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16, przy złożeniu pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi lub przy złożeniu nowej deklaracji ze zmianą sposobu gromadzenia 

odpadów ze zmieszanych na segregowane bądź w PSZOK. 

3. Po każdorazowym odbiorze danej frakcji odpadów segregowanych z nieruchomości, o których mowa 

w ust. 1 pkt 1 i 2, podmiot odbierający odpady komunalne będzie pozostawiał nowe worki w ilości odpowiada-

jącej ilości wystawionych worków z daną frakcją odpadów. 

§ 9. 1. Niewłaściwe świadczenie usługi przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieru-

chomości o których mowa w § 1 lub przez prowadzącego PSZOK mieszkańcy mogą zgłaszać: 

a) telefonicznie pod numerem 42 716 28 54, 

b) w formie pisemnej na adres Urząd Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz, z podaniem 

imienia, nazwiska i numeru telefonu osoby zgłaszającej oraz adresu nieruchomości, której zgłoszenie do-

tyczy, 

c) za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: e-urzad@umz.zgierz.pl z podaniem imienia, nazwiska, 

numeru telefonu lub adresu e-mail osoby zgłaszającej oraz adresu nieruchomości, której zgłoszenie doty-

czy, 

d) osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz 

– niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia. 

2. Zgłoszenie powinno zawierać opis i datę niewłaściwego świadczenia usługi przez podmiot odbierający 

odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego PSZOK. 

3. Do zgłoszenia można dołączyć np. zdjęcia, oświadczenia innych świadków zdarzenia, potwierdzające 

niewłaściwe świadczenie usługi przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 

lub przez prowadzącego PSZOK. 

4. Zgłoszenia będą rejestrowane w „Rejestrze zgłoszeń” i niezwłocznie wyjaśniane z przedsiębiorcą odbie-

rającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącym PSZOK. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza. 

§ 11. Traci moc uchwała nr XLVI/542/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie szczegó-

łowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nie-

ruchomości i zagospodarowywania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Zgierz (Dziennik Urzędowy Wo-

jewództwa Łódzkiego poz. 1597). 

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy 

ogłoszeń Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni. 
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§ 13. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Łódzkiego, z wyjątkiem przepisów: § 4 ust. 1 pkt 8, 9, § 5 ust. 2, § 6 ust. 1 pkt 12, ust. 2, 4, 6, § 8 ust. 

1 pkt 1 lit. d, pkt 2 lit. d, które wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2017 r. 

2. Przepisy § 5 ust. 1 obowiązują do dnia 31 stycznia 2017 r. 

  

 Przewodniczący  

Rady Miasta Zgierza 

Radosław Gajda 

 

 

Załącznik  
do uchwały nr XXIII/277/16 

Rady Miasta Zgierza  

z dnia 23 czerwca 2016 r. 

Frakcja odpadów Kod odpadów i szczegółowy wykaz odpadów przyjmowanych w PSZOK-u 

Tworzywa sztuczne, metale, 

opakowania 

wielomateriałowe 

Kod: 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 20 01 39, 20 0140, w tym: butelki PET, 

opakowania po chemii gospodarczej (np. szamponach, proszkach, płynach), opakowania po 

produktach spożywczych, plastikowe torebki, worki, reklamówki i folie, plastikowe zakrętki, 

plastikowe koszyki po owocach, styropian opakowaniowy, puszki aluminiowe, puszki z 

blachy stalowej po żywności, drobny złom żelazny i metale kolorowe, kapsle zakrętki po 

słoikach, folia aluminiowa, kartony po napojach, wielomateriałowe odpady opakowaniowe – 

po płynnej żywności, kosmetykach inne podobne. 

Papier Kod: 15 01 01, 20 01 01 w tym: gazety i czasopisma, katalogi, prospekty, foldery, ulotki, 

papier szkolny i biurowy, książki i zeszyty, torebki papierowe, papier pakowy, pudełka 

kartonowe, tektura inne podobne. 

Szkło Kod: 15 01 07, 20 01 02 w tym: butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po 

napojach alkoholowych i olejach roślinnych, szklane opakowania po kosmetykach inne 

podobne. 

Bioodpady Kod: 20 02 01 w tym odpady spożywcze i kuchenne, warzywa i owoce, skorupki jaj, stary 

chleb, liście, kwiaty, chwasty i skoszona trawa, drobne gałęzie drzew i krzewów, trociny 

i kora drzew, choinki świąteczne inne podobne. 

 Leki Kod: 20 01 31*, 20 01 32 w tym: leki bez opakowań papierowo-kartonowych inne podobne. 

Chemikalia Kod: 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 25, 20 01 

26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 80, w tym: farby, tusze, farby 

drukarskie, kleje, lepisze i żywice, środki ochrony roślin, opakowania zawierające 

pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, detergenty, zużyte oleje i 

inne podobne. 

Zużyte baterie i akumulatory Kod: 20 01 33*, 20 01 34 

Zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny 

Kod: 16 80 01, 16 02 15, 16 02 16, 20 01 23*, 20 01 35 i 20 01 36 w tym: dyskietki, taśmy 

magnetyczne, kasety magnetyczne, kasety wideo, dyski twarde, płyty CD, DVD, kineskopy 

z monitorów i telewizorów, inne części i podzespoły elektroniczne zawierające elementy 

niebezpieczne, zużyte cartridge, tonery, przewody, kable, wtyczki, przełączniki, różnego 

rodzaju części i podzespoły elektroniczne i elektryczne, pralki, lodówki, komputery, 

telefony, świetlówki, żarówki energooszczędne, telewizory, radia, mp3, żelazka, wiertarki i 

inne podobne. 

Odpady wielkogabarytowe Kod: 15 01 03, 20 03 07, w tym: meble ogrodowe, stoły, krzesła, szafy, tapczany łóżka, 

wersalki, fotele, materace, dywany, wykładziny, linoleum, ramy okienne, drzwi z szybami i 

bez, żyrandole, rowery, zabawki dużych rozmiarów, miski, beczki, wiadra, skrzynki, palety, 

duże elementy dekoracyjne mieszkań: karnisze, abażury, lampy, lustra, duże wazy, poduszki, 

koce, pierzyny, wózki dziecięce, wanienki dziecięce, donice, kosze, zdekomponowany sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, elementy pojazdów i inne podobne. 

Odzież i tekstylia Kod: 15 09 01, 20 01 10, 20 01 11 w tym: ubrania, buty, torebki, paski, koce, ręczniki, 

zasłony firanki, obrusy, skrawki materiałów, zabawki pluszowe i inne podobne. 

Zużyte opony Kod: 20 03 99 lub 16 01 03 
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Odpady budowlane 

i rozbiórkowe 

Kod: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 

02, 17 03 80, 17 04 01,17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 

17 05 04, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 20 03 99 w tym: odpady z betonu oraz 

gruz betonowy z rozbiórek i remontów np. posadzki betonowe, beton, gruz ceglany np. 

cegły, pustaki, cement, odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 

np. wanny, zlewy, muszle toaletowe, spłuczki, umywalki, płytki ceramiczne, usunięte tynki, 

tapety, okleiny itp., materiały izolacyjne, papa odpadowa, drewno np. belki, konstrukcje 

drewniane, deski, boazeria, panele, szkło np. szyby okienne, tworzywa sztuczne np. rynny 

z PCV, rury wodociągowe i kanalizacyjne, gleba, ziemia z wykopów budowlanych i inne 

podobne. 
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