
UCHWAŁA NR XX/153/20 
RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW 

z dnia 20 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 nieruchomości 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, poz. 1378 ) oraz art. 6r ust. 3, 3b i 3d ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. D. U. z 2020 r. poz. 1439 ), po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie, Rada Gminy Kiełczygłów  uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kiełczygłów 
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. 1. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odebrana zostanie 
każda ilość następujących rodzajów zbieranych odpadów komunalnych: 

1) papieru; 

2) metali; 

3) szkła; 

4) tworzyw sztucznych; 

5) odpadów opakowaniowych wielomateriałowych; 

6) bioodpadów; 

7) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. 

2. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych 
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, odebrana zostanie każda ilość 
powstałych na danej nieruchomości odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, wymienionych w ust. 1. 

§ 3. Ustala się, że wszystkie nieruchomości wyposażone zostaną w pojemniki lub worki do gromadzenia 
odpadów komunalnych tj. papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, odpadów opakowaniowych 
wielomateriałowych, bioodpadów i niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych o pojemnościach 
zgodnych z normami gromadzenia odpadów komunalnych zawartymi w uchwale Rady Gminy Kiełczygłów 
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kiełczygłów, ustawione w miejscach 
wskazanych i urządzonych przez właściciela nieruchomości. 

§ 4. Określa się następującą częstotliwość odbierania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: 

1) metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe -1 raz w miesiącu; 

2) bioodpady w okresie od kwietnia do października - dwa razy w miesiącu; 

3) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła - 1 raz na kwartał; 

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe, w tym opony - 1 raz na rok; 

5) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w okresie od kwietnia do października – dwa razy 
w miesiącu, w okresie od listopada do marca – nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

§ 5. 1. Odpady komunalne, o których mowa w § 4 będą odbierane z terenu nieruchomości od poniedziałku 
do soboty, z wyłączeniem świąt.  
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2. Harmonogram odbierania odpadów komunalnych, będzie dostępny na stronie internetowej Gminy 
Kiełczygłów oraz w Urzędzie Gminy w Kiełczygłowie, ul. Tysiąclecia 25 i zostanie przekazany mieszkańcom 
w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 6. 1. Bioodpady, papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz odpady zmieszane gromadzone 
w pojemnikach lub workach, zgodnie z § 3, odbierane będą sprzed nieruchomości.  

2. Odpady zielone będą odbierane z pojemników na bioodpady. 

3. Przeterminowane leki będą odbierane z aptek, posiadających specjalny pojemnik na przeterminowane 
leki. 

4. Odbieranie mebli i innych odpadów wielkogabarytowych odbywać się będzie metodą tzw. wystawek. 

5. Odpady, o których mowa w ust. 4 odbierane będą wyłącznie w dniu odbioru, jeżeli będą wystawione 
przed posesją. 

6. Gmina może odmówić odbioru zadeklarowanych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi odpadów frakcji bio, papieru, szkła oraz metali i tworzyw sztucznych w terminach 
określonych w § 4 w przypadku wykazania, że odpady te są zmieszane. 

7. W sytuacji, o której mowa w ust. 6, Gmina może wezwać właściciela nieruchomości do posegregowania 
odpadów zgodnie ze sposobem wskazanym w złożonej przez niego deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 7. 1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zwany dalej PSZOK, jest zlokalizowany 
w obrębie ewidencyjnym Studzienica na działkach o numerach: 3/1, 4/1, 5/1, 6/1 i 7/1 pod adresem 98-358 
Kiełczygłów przy ulicy Tysiąclecia.  

2. Do PSZOK przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące 
z gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy Kiełczygłów. 

3. Odpady są przyjmowane od mieszkańca bezpłatnie, jeżeli reguluje on opłaty za gospodarowanie 
odpadami na terenie Gminy. 

4. Dostarczone do PSZOK odpady należy umieszczać na terenie punktu w specjalnie do tego celu 
przeznaczonych, odpowiednio oznakowanych kontenerach, pojemnikach, magazynach bądź 
w wyznaczonych miejscach. 

§ 8. 1. Operatorem PSZOK jest Urząd Gminy w Kiełczygłowie.  

2. Szczegółowy harmonogram funkcjonowania PSZOK określony zostanie zarządzeniem Wójta Gminy 
Kiełczygłów i zostanie podany do wiadomości mieszkańców. 

3. Mieszkańcy zapewniają transport odpadów komunalnych do PSZOK we własnym zakresie 
i na własny koszt. 

4. Wjazd na teren PSZOK odbywa się za wiedzą i zgodą pracownika, zaś każdorazowe przyjęcie odpadów 
do Punktu potwierdzane jest na formularzu przyjęcia odpadów. 

5. Wzór formularza stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

6. Przyjęcie odpadów dokonuje się po sprawdzeniu przez pracownika PSZOK zgodności dostarczonych 
odpadów z wykazem przyjmowanych odpadów. 

§ 9. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie dostarczać do PSZOK następujące 
rodzaje odpadów:  

1) papier, tektura, odpady opakowaniowe z papieru oraz odpady opakowaniowe z tektury; 

2) metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odpady opakowaniowe z metali oraz odpady 
opakowaniowe z tworzyw sztucznych; 

3) szkło, odpady opakowaniowe ze szkła; 

4) bioodpady; 

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

6) odpady budowalne i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne; 
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7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

8) odpady niebezpieczne; 

9) chemikalia; 

10) zużyte opony; 

11) przeterminowane leki; 

12) zużyte baterie i akumulatory; 

13) odpady tekstyliów i odzieży; 

14) 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. 

2. W PSZOK nie będą przyjmowane następujące rodzaje odpadów: 

1) azbest; 

2) części samochodowe; 

3) odpady niebezpieczne bez wiarygodnej identyfikacji; 

4) odpady w nieszczelnych opakowaniach; 

5) odpady w ilościach wskazujących na to, że pochodzą z działalności gospodarczej; 

6) odpady rozbiórkowe i budowalne, jeśli ich ilość i rodzaj wskazują, że nie pochodzą z nieruchomości 
zamieszkanej; 

7) zmieszane odpady komunalne; 

8) odpady poprodukcyjne; 

9) sprzęt budowlany. 

§ 10. 1. Dostarczone do PSZOK odpady powinny być posegregowane, a następnie zdeponowane 
w dedykowanych (opisanych) do danego rodzaju odpadu pojemnikach/kontenerach.  

2. Odpady niebezpieczne należy przekazać obsłudze PSZOK. Pracownik punktu samodzielnie umieści je 
w odpowiednich pojemnikach/magazynie odpadów niebezpiecznych. 

3. Odpady ulegające biodegradacji można przywozić luzem, bądź w workach. Następnie należy je wysypać 
do właściwego, oznakowanego kontenera. W przypadku dostarczenia odpadów biodegradowalnych w workach, 
należy opróżnić zawartość worków do odpowiedniego kontenera, a worki wyrzucić do odpowiedniego 
pojemnika. 

4. Odpady wymagające opakowania winny znajdować się w szczelnych (niecieknących, nieuszkodzonych) 
pojemnikach oraz być opatrzone informacją (etykietą) umożliwiającą identyfikację odpadu. 

5. Meble i inne odpady wielkogabarytowe dostarczone do PSZOK należy opróżnić z zawartości oraz 
innych odpadów. 

6. Opony dostarczane do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, motorowerów, wózków, 
motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do 
prowadzenia działalności gospodarczej. 

7. Zużyty sprzęt elektryczny musi być przekazywany kompletny (w całości). 

§ 11. 1. W PSZOK prowadzony jest rejestr osób dostarczających odpady oraz ewidencja zbieranych 
i przekazywanych odpadów.  

2. Obsługa PSZOK ma obowiązek: 

1) uzyskać od osoby przekazującej odpady adres nieruchomości, na której odpady zostały wytworzone, aby 
zweryfikować możliwość przekazania przez niego odpadów w oparciu o złożoną deklarację; 
2) sprawdzić zgodność dostarczonych odpadów z wykazem odpadów wymienionych w § 9; 

3) ewidencjonować każdorazowe przyjęte odpady problemowe. 
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3. Osoby fizyczne dostarczające odpady do PSZOK, na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych, 
wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek 
odmowa ich udostępnienia jest równoznaczna z brakiem możliwości pozostawienia odpadów w PSZOK. 

4. Pracownicy PSZOK maja prawo odmowy przyjęcia odpadów: 

1) każdorazowo, jeśli są one dostarczone w sposób niezgodny z niniejszą uchwałą; 

2) każdorazowo, jeśli mogłoby to zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi; 

3) każdorazowo, jeżeli stwierdzą, że dostarczone odpady mogą pochodzić z działalności gospodarczej. 

5. Zebrane odpady będą przekazywane do podmiotów posiadających zezwolenie właściwego organu na 
prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów. 

§ 12. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 
od właścicieli nieruchomości należy zgłaszać na piśmie, telefonicznie lub w formie elektronicznej do Urzędu 
Gminy w Kiełczygłowie. 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiełczygłów. 

§ 14. Traci moc uchwała Nr XXII/143/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kiełczygłów 
i zagospodarowania tych odpadów (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 14 lutego 2013 r., 
poz. 864) oraz uchwała Nr XXV/176/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 13 maja 2013 r. 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/143/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 grudnia 2012 r. 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kiełczygłów i zagospodarowania 
tych odpadów (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 13 czerwca 2013 r., poz. 3261) 

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zenon Swędrak 
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Załącznik do uchwały Nr XX/153/20 

Rady Gminy Kiełczygłów 

z dnia 20 listopada 2020 r. 

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE                   
KIEŁCZYGŁÓW 

FORMULARZ PRZYJĘCIA ODPADÓW  

Nr formularza: Data: 

Osoba przekazująca odpady: 

Imię i nazwisko: Adres zamieszkania lub PESEL 

Pochodzenie odpadów: 

Adres nieruchomości: 

Przekazane odpady: 

Rodzaj odpadów: Ilość przekazanych odpadów (szt., kg, m 3) 

 

Oświadczenie 

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wynikającej z Kodeksu Karnego 
oświadczam, ze odpady dostarczone do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
w Gminie Kiełczygłów zostały wytworzone – pochodzą z nieruchomości  nr………………...………... 
w ………………………….…………..,objęte systemem zagospodarowania odpadów komunalnych. 

……………………..…………..……………                                                                                  
………………………………………….. 

(podpis osoby przekazującej odpady)                                                              (podpis osoby przyjmującej 
odpady 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016r. 
o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, iż: 

1. Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych w ramach realizacji zadań 
publicznych z zakresu administracji jest Wójt Gminy Kiełczygłów z siedzibą 98-358 Kiełczygłów, ul. 
Tysiąclecia 25, w imieniu którego działania realizuje Urząd Gminy w Kiełczygłowie z siedzibą  98-358 
Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 25 
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2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych zgodnie 
z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze) i art. 6 ust. 1 lit. e RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania 
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 
administratorowi) z zakresu administracji samorządowej lub administracji rządowej nałożonych ustawą  z dnia 
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 1439). 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny na załatwienie sprawy będącej 
następstwem prowadzonego postępowania administracyjnego, udzielenia informacji na wniosek, rozpatrzenia 
wniosku lub skargi. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z odrębnymi przepisami służbom, organom 
administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny  
w otrzymaniu danych. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie 
danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób 
przetwarzania i ochrony danych osobowych. 

9. Obowiązek podania danych osobowych (w szczególności: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania lub/i 
zameldowania) wynika z ustaw szczegółowych w zależności od rodzaju prowadzonego postępowania 
administracyjnego, rozpatrywanego wniosku lub skargi pod rygorem braku ich rozpatrzenia. 

10. Możecie Państwo skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, wysyłając wiadomość na 
adres e-mail mkostarczyk@kielczyglow.pl 
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