Tabela 2. Informacje o gminie i obowiązki Gminy Miasta Zgierz ob ętej cyklem kontrolnym w województwie łódzkim w roku 2015
L.p.

Informacje o gminie • obowiązkach przez nią wypełnianych

Liczba mieszkańców

55 458 (stan na 31.12.2014 r.)

Sektory (w przypadku, gdy gmina jest podzielona)

Nie dotyczy.

System obejmuje:
1 - tylko nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
2 - nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a są wytwarzane odpady komunalne
Czy gmina zorganizowała przetarg na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub przetarg na odbieranie i
zagospodarowanie tych odpadów, o którym mowa w art. 6d ust. I u.c.p.g.t

1

Podmioty, z którymi zawarto umowy na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości

6,

Opis (uwagi)

Czy podmioty, z którymi zawarto umowy na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości były/są kontrolowane przez gminy (kontrole udokumentowane
protokołem z kontroli)? Podjęte przez gminy działania pokontrolne.

Czy gmina prowadzi kontrolę wypełniania warunków umowy zawartej z podmiotem
odbierającym odpady od właścicieli nieruchomości?
Czy gmina weryfikuje sprawozdania kwartalne sporządzane i przekazywane przez
podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości?
Czy gmina, celem weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniu, o którym mowa w art.
9n ust. I u.c.p.g., wzywała podmioty, o których mowa w art. 9p ust. 1 u,cp.g. do okazania
dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów
potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania!

10.

Sposób realizacji obowiązków wynikających z art. 3 ust. 2 pkt 2 ppkt a) i art. 3a u.cp.g.

u.

Czy gmina ustanowiła selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co
najmniej frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań
wielomateriałowych ulegających biodegradacji? (art. 3 ust. 2 pkt 5 u.cp.g.)

Tak
Konsorcjum firm: RS II Sp. z o.o. (lider) z siedzibą w Zgierzu przy ul. 3
Maja 10 i Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
z siedzibą w Zgierzu przy ul. Łęczyckiej 24
Tak. Kontrola w dniach 6-13.08.2015 r. w firmie RS II Sp. z o.o. z siedzibą
w Zgierzu przy ul. 3 Maja 10. Podczas kontroli nie stwierdzono naruszeń.
Z okazanego planu kontroli wynika, iż Gmina Miasto Zgierz planuje kontrolę
w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu
w terminie październik/listopad 2015 r.
Poprzez analizę otrzymywanej dokumentacji oraz przeprowadzoną ww.
kontrolę.
Tak
Tak. Karty przekazania odpadów.

Nie dotyczy. Brak obowiązku wynikającego z Planu Gospodarki Odpadami
Województwa Łódzkiego 2012.
W I Regionie gospodarki odpadami komunalnymi znajdują się trzy
regionalne instalacje w Krzyżanówku (prowadzone przez Tonsmeier
Centrum Sp. z o.o.).
Selektywna zbiórka obejmuje następując kategorie odpadów: papier, szkło,
tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe, odpady
ulegające biodegradacji, odpady niebezpieczne, odpady wielkogabarytowe,
odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Czy gmina ustanowiła ustanowiły sposób odbierania odpadów komunalnych w podziale
na „frakcję suchą" i „frakcję mokrą"?

Nie dotyczy.

13.

Czy gmina utworzyła stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych?
(art. 3 ust. 2 pkt. 6 u.cp.g.) Ile P S Z O K utworzono w gminie?

Na terenie Gminy Miasta Zgierz funkcjonują dwa Punkty Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych. Jeden z Punktów Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych (PSZOK), położony w Zgierzu przy ul. Barlickiego
3a, prowadzony jest przez firmę RS II Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu przy ul.
3-go Maja 10.
Drugi z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK jest
zlokalizowany w Zgierzu przy ul. Wiosny Ludów 22 i prowadzony przez
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w
Zgierzu przy ul. Łęczyckiej 24.
Obydwie Firmy posiadają zezwolenie na zbieranie odpadów we wskazanych
lokalizacjach.
PSZOK czynne są od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00, w soboty
6.00-13.00 dla orientacyjnie 55 229 mieszkańców (z ewidencji gminy mieszkańcy zameldowani, stan na 13.10.2015 r.).
Właściciele nieruchomości we własnym zakresie dostarczają do gminnych
punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych odpady tj. odpady
niebezpieczne w szczególności takie jak: przeterminowane leki, chemikalia,
zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektroniczny; odpady
wielkogabarytowe; odpady budowlane i rozbiórkowe; zużyte opony oraz
mieszkańcy mogą dostarczyć selektywnie zebrane odpady komunalne
z papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metali, opakowania wielomateriałowe
oraz ulegające biodegradacji.

14.

Czy P S Z O K został(y) utworzony(e) w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich
mieszkańców gminy?

Tak

15.

Czy gmina utworzyła tzw. „mobilne P S Z O K " ?

Tak

16.

Czy gmina w terminie przekazała terminie sprawozdanie, o którym mowa
w art. 9q u.cp.g.?

12.

2013 r.
2014 r.
2015 r.
2013 r.
17.

18.

Czy gmina w sposób rzetelny sporządziła sprawozdanie, o którym mowa w
art. 9q u.cp.g.? (art. 9r ust. 2 u.cp.g.)

2014 r.
2015 r.

Czy gmina w 2012 r. osiągnęła
wymagany poziom?

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami
inne niż niebezpieczne odpady budowlane i
rozbiórkowe

Tak
Tak
Tak
Nie. Jedno wezwanie do wyjaśnienia. Jedna korekta sprawozdania.
Nie. Jedno wezwanie do wyjaśnienia. Jedna korekta sprawozdania.
Tak
Nie - 5,8 % (wymagany 10%)
Tak - 76,5 %

19.

20.

ograniczenia odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami
inne niż niebezpieczne odpady budowlane i
rozbiórkowe
ograniczenia odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami
inne niż niebezpieczne odpady budowlane i
rozbiórkowe
ograniczenia odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania

Czy gmina w 2013 r. osiągnęła
wymagany poziom?

Czy gmina w 2014 r. osiągnęła
wymagany poziom?

Tak - 2,8 %
Tak-21,15%
Tak - 100%
Tak - 9,2 %

art. 3a ust. 1 pkt 2?

j.W.

art. 3a ust. 1 pkt 3?

j.w.
Tak

22.

Czy gmina realizuje obowiązki
wynikające z:

23.

Czy gmina uchwaliły Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie (art. 4
u.cp.g.) w terminie ustawowym?

24.

Czy gmina uchwaliła uchwałę - art. 6k u.cp.g. w terminie ustawowym?

25.

Czy gmina uchwaliła uchwałę - a r t 61 u.cp.g. w terminie ustawowym?

26.

Czy gmina uchwaliła uchwałę - art. 6n u.c.p.g. w terminie ustawowym?

27.

Czy gmina uchwaliła uchwałę - art. 6r ust. 3 u.cp.g. w terminie ustawowym?

28.

Czy gmina uchwaliła uchwałę fakultatywną - art. 6c ust. 2 u.cp.g.?

29.

Czy gmina uchwaliła uchwałę fakultatywną - art. 6d ust. 2 u.cp.g.?

30.

Czy gmina uchwaliła uchwałę fakultatywną - art. 6r ust. 4 u.cp.g.?
w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących
nieruchomość
Metoda ustalenia stawki za
w zależności od ilości zużytej wody z danej
gospodarowanie odpadami
2
nieruchomości
komunalnymi w gminie:
w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego
3
4
w zależności od gospodarstwa domowego
Czy gmina udostępniła na stronie urzędu gminy informacje wynikające z art. 3 ust. 2 pkt
9u.cp.g.?
1

33.

Tak - 99,6 %

art.3a ust. 1 pkt 1?

Czy gmina realizuje obowiązki wynikające z arł. 3 ust. 2 pkt 2 ppkt a) i art. 3a u.cp.g.?

32.

Tak - 12,1 %

Nie dotyczy. Brak obowiązku wynikającego z Planu Gospodarki Odpadami
Województwa Łódzkiego 2012.
j.w.

21.

31.

Nie - 109,7 % (wymagany 75%)

Czy gmina regularnie prowadzi działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie
prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, czy ograniczyła się do
jednorazowej akcji przed wejściem w życie systemu? W jakiej formie była prowadzona?
(art. 3 ust. 2 pkt 8 u.cp.g.)

Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
1

Tak
Urząd Miasta Zgierza prowadzi na bieżąco działalność informacyjną
i edukacyjną odnośnie gospodarki odpadami komunalnymi, w szczególności
w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Gmina Miasto
Zgierz na początku wejścia w życie nowego systemu gospodarki odpadami
komunalnymi organizowała spotkania z mieszkańcami w radach osiedli oraz
siedzibie Urzędu, przygotowano i przekazywało ulotki oraz informatory
dotyczące selektywnej zbiórki odpadów. Obecnie Gmina Miasto Zgierz na

bieżąco umieszcza informacje na stronie internetowej Urzędu. Orgaznizowane
są również konkursy dotyczące prawidłowej segregacji odpadów kierowane do
uczniów szkół.
34.

Czy gmina prowadzi rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości? (art. 9b u.cp.g.)

35.

Czy gmina dokonuje wpisu podmiotów do rejestru działalności regulowanej wyłącznie
na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania
działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości?

36.

Jeżeli gmina weryfikuje wnioski o wpis do rejestru działalności regulowanej, to w jaki
sposób?

37.

Czy gmina wykreślała z rejestru działalności regulowanej podmioty odbierające odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości? Jeśli tak, to co było przyczyną wykreślenia?
(art.9j u.cp.g.)

48.

Czy gmina wywiązuje się z obowiązku dokonywania corocznej analizy gospodarki
odpadami komunalnymi (art. 3 ust. 10 u.cp.g.)?
Czy w 2015 r. gmina sporządziła w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r. analizę
gospodarki odpadami komunalnymi obejmującą zagadnienia zawarte w art. 9tb u.cp.g. i
udostępniła ją na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy?

Tak. Pierwszego wpisu w przedmiotowym rejestrze dokonano w dniu
29.02.2012 r.
Wpis do rejestru działalności regulowanej dokonywany jest na podstawie
oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania
działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości. Gmina Miasto Zgierz sprawdza również czy przedsiębiorca
prowadzi działalność gospodarczą i jej zakres w CEIDG lub KRS.
j.w.
Tak. Wykreślenie: firmy „Professional" s.c. Wiesław Strach Elżbieta Strach
(20.02.2014 r.) oraz PPHU „Wtórpol" Leszek Wojteczek (11.04.2014 r.). zakończenie działalności na terenie Gminy Miasta Zgierz.
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Miasta Zgierz za
2013 r. i 2014 r. Analiza za 2014 r. została sporządzona w kwietniu 2015 r. i
umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta
Zgierz w dniu 2 kwietnia 2015 r.

Tabela 3. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie* (art. 4 u.c.p.g.) M I A S T O Z G I E R Z objętej cyklem kontrolnym w
w o j e w ó d z t w i e łódzkim, uchwalony uchwałą n r XXXIV/370/13 z dnia 26 marca 2013 r. (uchylającą uchwalę nr XLIV/428/06 z dni 23 lutego
2006 r., uchwałę nr XXXI/324/12 z dnia 28 grudnia 2012 r., uchwałę nr XXXII/343/13 z dnia 31 stycznia 2013r.) (w terminie ustawowym
/ po terminie ustawowym) / nieuehwalony*-*L.p.

Treść uchwały

Czy podjęto (tak/nie)

Opis

1

2

3

4

Tak

Właściciele nieruchomości w ramach
selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
zobowiązani są do wydzielenia z odpadów
komunalnych, następujących kategorii odpadów: z
papieru, ze szkła, z tworzyw sztucznych, metali
oraz opakowań wielomateriałowych, odpadów
ulegających biodegradacji, odpadów
niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych,
odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

l.

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
obejmujące prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania
odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych
przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych
(art. 4 ust. 2 pkt 1 a) u.cp.g.)

2.

Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki
rozmieszczenia pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym (art. 4 ust. 2 pkt. 2 u.cp.g.)

Tak

W budynkach użyteczności publicznej Gminy
Miasto Zgierz umieszczone zostaną
ogólnodostępne pojemniki przeznaczone do
zbierania odpadów komunalnych, w tym w
szczególności na: odpady z papieru i tektury,
odpady z tworzyw sztucznych, odpady ze szkła
kolorowego, odpady ze szkła bezbarwnego,
odpadowy toner drukarski z urządzeń biurowych,
baterie i akumulatory przenośne zbierane do
pojemnika wykonywanego z materiału
nieprzewodzącego prądu elektrycznego,
zabezpieczone przed dostępem osób postronnych.
Dopuszcza się kompostowania odpadów
ulegających biodegradacji powstających na terenie
nieruchomości we własnym zakresie i na własne
potrzeby w kompostowniku.
Właściciele nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy oraz właściciele
nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne mają
obowiązek wyposażenia nieruchomości w
dostateczną ilość pojemników o pojemności od
0,11 m 3 do 7 m 3, przy uwzględnieniu średniej
ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na
terenie nieruchomości oraz utrzymania tych
pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym.
Właściciele nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy w budynkach
mieszkalnych jednorodzinnych oraz prowadzą
selektywne zbieranie odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości wyposażonych w pojemniki
o pojemności 0,11 m3; 0,12 m3; 1,1 m3 lub worki
foliowe, natomiast właściciele nieruchomości na
których nie zamieszkują mieszkańcy prowadza
selektywna zbiórkę odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości wyposażonych w pojemniki
o pojemności 0,11 m3; 0,12 m3; 1,1 m3 lub worki

foliowe. Pojemniki o pojemności 3 m3, 5 m3 i 7 m
3 mogą zostać ustawione na nieruchomości po
ustalaniu tego z firmą wywożącą odpady
komunalne.
Właściciele nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych, prowadzą
selektywne zbieranie odpadów na terenie
nieruchomości w wyznaczonych punktach
selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
wyposażonych w pojemniki o pojemności od 0,12
m3 do 7 m3.
Ilość punktów selektywnego zbierania odpadów
komunalnych w zabudowie wielorodzinnej
powinna być dostosowana do liczby mieszkańców
mieszkających i ilości selektywnie zbieranych
odpadów komunalnych i powinien przypadać co
najmniej jeden, na każde 400 mieszkańców.
Do selektywnej zbiórki odpadów należy stosować
następujące pojemniki lub worki foliowe, w tym:
niebieskie - na papier o poj. nie mniejszej niż 0,06
m 3, zielone - na szkło kolorowe o poj. nie
mniejszej niż 0,06 m3, białe - na szkło bezbarwne
o poj. nie mniejszej niż 0,06 m3, żółte - na
tworzywa sztuczne, metale i opakowania
wielomateriałowe, o poj. nie mniejszej niż 0,06 m
3, brązowe - na odpady ulegające biodegradacji o
poj. nie mniejszej niż 0,06 m3, czarne - na
zmieszane odpady komunalne o poj. nie mniejszej
niż 0,06 m 3.
Gmina Miasto Zgierz dla wszystkich mieszkańców
miasta tworzy ogólnodostępny gminny punkt
selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
dla odpadów: niebezpiecznych (tj.
przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i
akumulatory, zużyty sprzęt elektroniczny, odpady
wielkogabarytowe, odpady budowlane i
rozbiórkowe oraz zużyte opony. Właściciele

nieruchomości do przedmiotowego punktu mogą
dostarczyć selektywnie zebrane odpady komunalne
z papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metali,
opakowania wielomateriałowe oraz ulegające
biodegradacji.
Liczba i pojemność pojemników:
- 120 I - na osobę dla gospodarstwa domowego,
- 60 1 - na każdą osobę zatrudnioną w handlu,
usługach i gastronomii,
- 40 1 - na każdą działkę dla rodzinnych ogrodów
działkowych,
- 150 1 - na osobę w placówkach całodziennego
pobytu,
- 3 m 3 - na 1 ha dla czynnych cmentarzy,
- 5 m 3 - na 0,1 ha dla targowisk,
- 30 1 - na osobę zatrudnioną w budynkach
użyteczności publicznej przeznaczonych na
potrzeby administracji publicznej,
- 20 1 - na każdą osobę zatrudnioną w zakładach
pracy.

3.

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego (art. 4 ust. 2
pkt 3 u.c.p.g.)

* w przypadku, gdy obowiązek przejął związek międzygminny należy wypełnić tabelę
** zaznaczyć właściwe

Tak

Określono w uchwale Rady Miasta Zgierz w
sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właściciel nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Miasto Zgierz.

Tabela 4. Uchwala - art. 6k u.c.p.g. uchwalona w gminie* MIATO Z G I E R Z objętej cyklem kontrolnym w województwie łódzkim uchwałą nr
XLV/519/14 z dnia 16 stycznia 2014 r. sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki takiej
opłaty, na terenie Gminy Miasto Zgierz (uchylająca uchwałę nr XXX/328/12 z dnia 28 grudnia 2012 r., uchwałę nr XXXIV/369/13 z dnia 26 marca
2013 r.) (w terminie ustawowym / po terminie ustawowym) / nicuehwalona**
L.p.

Treść uchwały

1

2

1.

Metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Czy podjęto
(tak/nie)
3

Tak

Opis (uwagi)
4

Opłata
miesięczna za gospodarowanie
odpadami
komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują
mieszkańcy
stanowi
iloczyn
liczby
mieszkańców zamieszkujących dana nieruchomość oraz
właściwej stawki opłaty, w zależności od tego czy odpady
zbierane są nieselektywnie , czy selektywnie.

2.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tak

3.

Stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności

4.

Czy rada gminy ustaliła stawki opłat zgodnie z art. 6k ust. 2a u.cp.g.'!

Nie
Nie

Miesięczna stawka za gospodarowanie
odpadami
komunalnymi:
- 11 zł za jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne
nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
- 6 zł za jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są
zbierane i odbierane w sposób selektywny.
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.

5.

Fakultatywne zwolnienie w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw
domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.) (art. 6k ust. 4 u.cp.g.)

Nie

Nie dotyczy.

• w przypadku, gdy obowiązek przejął związek międzygminny należy wypełnić tabelę
* * zaznaczyć właściwe

Tabela 5. Uchwała - art. 61 u.c.p.g. uchwalona w gminie* Miasto Zgierz objętej cyklem kontrolnym w województwie łódzkim uchwałą nr XXXI/327/12
z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Miasto Zgierz (zmieniona Uchwałą nr XXXII/342/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. oraz uchwała nr XXXVII/407/13 z dnia 27 czerwca 2013
r . ) (w terminie ustawowym / po terminie ustawowym) / nicuehwalona**
L.p.

Treść uchwały

1

2

1.

Termin uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2.

Częstotliwość uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Czy podjęto
(tak/nie)
3

Tak

lak

3.

Tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (uiszczenie opłaty z dołu/ z góry)

Nie

4.

Pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenie
inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia inkaso (fakultatywnie)

Nie

* w przypadku, gdy obowiązek przejął związek międzygminny należy wypełnić tabelę
** zaznaczyć właściwe

Opis (uwagi)
4

Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy
Miast Zgierz w celu pokrycia kosztów funkcjonowania
systemu
gospodarowania
odpadami
komunalnymi,
obowiązani są do uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi raz na miesiąc, w terminie do 10
każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
W przypadku złożenia przez właściciel nieruchomości
pierwszej
deklaracji za gospodarowanie
odpadami
komunalnymi opłatę uiszcza się w terminie 30 dni od dnia
zamieszkania
na danej nieruchomości
pierwszego
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów
komunalnych.
W przypadku zmiany danych będących podstawą do
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości
odpadów
komunalnych
powstających
na
danej
nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami
komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się w
terminie 10 dni od dnia, w którym złożono deklarację o
zmianie, za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
j.w.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza
się w kasie Urzędu Miasta Zgierz, przelewem na rachunek
bankowy Gminy Miasto Zgierz lub w drodze inkasa.
Nie dotyczy.

Tabela 6. Uchwała - art. 6n u.c.p.g. uchwalona w gminie Miasto Zgierz objętej cyklem kontrolnym w województwie łódzkim uchwałą nr XL/436/13 z
dnia 26 września 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (uchylająca uchwałę Nr XXXI/325/12 z dnia 28 grudnia 2012 r., zmienionej uchwałą
Nr XXXH/341/13 z dnia 31 stycznia 2013 r., uchwałą Nr XXX1V/371/13) -(w terminie ustawowym /-po terminie ustawowym) / nicuehwalona*
L.p.

Treść uchwały

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmujący
objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do
wystawienia tytułu wykonawczego

4.

Czy podjęto
(tak/nie)

Tak

Opis (uwagi)

Wzór określony w załączniku do przedmiotowej Uchwały.
Deklaracja zawiera objaśnienia oraz pouczenie, że deklaracja
stanowi podstawę do wystawiania tytułu wykonawczego.
Właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć do
Prezydenta Miasta Zgierza, w terminie:
- 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości
pierwszego mieszkańca;
- 14 dni od dnia zaistnienia zmiany danych określonych w
deklaracji, będących podstawą do ustalenia wysokości
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Deklarację należy złożyć:
- w formie papierowej osobiście lub za pośrednictwem
poczty;
- w formie elektronicznej: za pomocą Platformy Usług
Administracji Publicznej ePUAP, opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym
lub profilem zaufanym z platformy ePUAP.
Wzór deklaracji jest dostępny: na stronie internetowej
Miasta Zgierza www.miasto.zgierz.pl, jako formularz w
wersji papierowej w Urzędzie Miasta Zgierza.

Informacja o terminach i miejscu składania deklaracji

Tak

Warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Tak

j.w.

Wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (fakultatywnie)

Nie

Nie dotyczy

* w przypadku, gdy obowiązek przejął związek międzygminny należy wypełnić tabelę
** zaznaczyć właściwe

Tabela 7. Uchwała - art. 6r ust. 3 u.c.p.g. uchwalona w gminie* Miasto Zgierz objętej cyklem kontrolnym w województwie łódzkim uchwałą nr
XLVI/542/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Zgierz (uchylająca uchwałę Nr XXXI\7372/13 z dnia 26 marca 2013 r.
zmieniającą uchwałę Nr XXXI/326/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.) (w terminie ustawowym /-pe-tcrminie ustawowym) / nieuehwalona**
L.p.

Treść uchwał)'

Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (w szczególności ilość odpadów komunalnych
odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela
nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych)

Czy podjęto
(tak/nie)

Uwagi, sposób realizacji

lak

W zamian za uiszczoną opłatę odbierane będą z
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
następujące frakcje odpadów: zmieszane odpady
komunalne; tworzywa sztuczne, metale i opakowania
wielomateriałowe; szkło bezbarwne; szkło kolorowe;
papier; odpady ulegające biodegradacji; odpady
wielkogabarytowe;
odpady
elektryczne
i elektroniczne. Podmiot odbierający odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do
odebrania
każdej
ilości
zebranych
odpadów
komunalnych.
Częstotliwość odbierania z nieruchomości zmieszanych
odpadów
komunalnych i odpadów
ulegających
biodegradacji przez podmiot odbierający
odpady
komunalne, powinna być dostosowana do ilości i rodzaju
wytwarzanych odpadów i odbywać się nie rzadziej niż:
jeden raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 30
września; jeden raz na miesiąc w okresie od 1
października do 31 marca.
Częstotliwość odbierania z nieruchomości selektywnie
zebranych odpadów komunalnych, w tym: papieru,
tworzyw
sztucznych,
metali
i
opakowań
wielomateriałowych,
szkła
bezbarwnego,
szkła
kolorowego przez podmiot odbierający
odpady
komunalne, powinna być dostosowana do ilości i rodzaju
wytwarzanych odpadów i odbywać się w miarę potrzeb,
ale nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc.
Na terenie Gminy Miasto Zgierz funkcjonuje jeden
ogólnodostępny gminny punkt selektywnego zbierania

odpadów komunalnych, przyjmujący od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w
ramach uiszczonej opłaty następujące frakcje odpadów:
tworzywa
sztuczne
metale
i
opakowania
wielomateriałowe; szkło bezbarwne; szkło kolorowe;
papier; odpady ulegające biodegradacji; odpady
wielkogabarytowe; odpady elektryczne i elektroniczne;
zużyte opony; odpady budowlane i rozbiórkowe; odpady
niebezpieczne w szczególności: przeterminowane leki,
chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny.
W zamian za uiszczoną opłatę:
1) właściciele nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy w zabudowie:
a) jednorodzinnej otrzymują worki do selektywnej
zbiórki: szkła bezbarwnego, szkła kolorowego, tworzyw
sztucznych i metalu oraz opakowań wielomateriałowych,
papieru,
b) wielorodzinnej otrzymają pojemniki do selektywnej
zbiórki: szkła bezbarwnego, szkła kolorowego, tworzyw
sztucznych i metalu oraz opakowań wielomateriałowych.
papieru wraz z zapewnieniem utrzymania pojemników w
odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i
technicznym;
2) odbiorowi podlegają: zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny oraz odpady wielkogabarytowe, które
winny być wystawiane w wyznaczonym dniu ich
odbioru:
a) na posesji - w zabudowie jednorodzinnej,
b) w miejscach do tego wyznaczonych przez właściciela
nieruchomości, wyznaczonych do selektywnej zbiórki
odpadów - w zabudowie wielorodzinnej.

2.

Fakultatywne dopuszczenie ograniczenia ilości odpadów zielonych, zużytych opon, odpadów
wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne
odbieranych lub przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6r
ust.
3au.cp.g.)

Nie

Nie dotyczy.

3.

Fakultatywne zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów w szczególności w zależności od ilości
wytwarzanych odpadów i ich rodzajów (art. 6r ust.
3bu.cp.g.)

Tak

j.w.

4.

Ustanowienie w okresie od kwietnia do października częstotliwości odbierania zmieszanych odpadów
komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie rzadziej niż raz na tydzień z
budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej; rzadsza
częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady
komunalne z gmin wiejskich oraz części wiejskiej gmin miejsko-wiejskich (art. 6r ust. 3b u.cp.g.)

5.

Określenie trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego
świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub
przez prowadzącego punkt selekty wnego zbierania odpadów komunalnych (art. 6r ust. 3d u.cp.g.)

Nic***

6.

Czy projekt uchwały był opiniowany przez państwowego inspektora sanitarnego (art. 6r ust. 3c u.cp.g.)?

Nie***

j.w.

Tak

Nie dotyczy. Wymóg określony
utrzymaniu czystości i porządku
2015 r. poz. 87)
Nie dotyczy. Wymóg określony
utrzymaniu czystości i porządku
2015 r. poz. 87)

w zmianie ustawy o
w gminach (Dz. U. z
w zmianie ustawy o
w gminach (Dz. U. z

• w przypadku, gdy obowiązek przejął związek międzygminny należy wypełnić tabelę
** zaznaczyć właściwe

* * * zgodnie z U s t a w ą z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu c z y s t o ś c i i p o r z ą d k u w gminach oraz n i e k t ó r y c h innych ustaw ( D z . U . z 2015 r. poz. 87) - art. 11 stanowi, iż m . i n .
akt prawa miejscowego wydany na podstawie art.ór ust. 3 ustawy o utrzymaniu i c z y s t o ś c i w gminach, zachowuje moc na okres j a k i został wydany jednak nie dłużej n i ż przez 18 m i e s i ę c y o d dnia
w e j ś c i a w ż y c i e w w . ustawy z dnia 28 listopada 2014 r.

Tabela 8. Uchwały fakultatywne - art. 6c ust. 2, art. 6d ust. 2 i art. 6r ust. 4 u.c.p.g. uchwalona w gminie Miasto Zgierz objętej cyklem kontrolnym w
województwie łódzkim - nie dotyczy
L.p.

Treść uchwały

1

2

Czy podjęto
(tak/nie)
3

1.

Uchwała fakultatywna postanawiająca o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (art. 6c, ust. 2 u.cp.g.)

Nie

Nie dotyczy.

2.

Uchwala fakultatywna o podziale obszaru gminy na sektory, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, gęstość
zaludnienia na danym terenie oraz możliwy do obsługi przez jednego przedsiębiorcę odbierającego odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości (art. 6d, ust. 2 u.cp.g.)

Nie

Nie dotyczy.

3.

Uchwała fakultatywna o rodzajach dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za
te usługi (art. 6r. ust. 4 u.c.p.g.)

Nie

Nie dotyczy.

* zaznaczyć właściwe
** w przypadku, gdy uchwała fakultatywna nic została podjęta, a jest realizowana przez gminę, należy uwypuklić taką sytuację w kolumnie nr 3 „Opis (uwagi)"

Opis (uwagi)**
4

Tabela 9. Wyniki kontroli przeprowadzonej w Gminie Miasto Zgierz:

L.p.

1

Gmina
(Związek
międzygminny)

Czy sprawozdanie,
o którym mowa
w art. 9q przekazano
w terminie do obydwu
organów?

Poziom recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami, o którym mowa w art. 3 b

Poziom ograniczenia odpadów
komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do
składowania, o którym mowa w
art. 3 c

1,3

3

Powiat

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2 3

Frakcja papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szklą

Inne niż niebezpieczne odpady
budowlane i rozbiórkowe

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2012 r.

2013 r.

2014 r.

I%l

[%l

[%l

I%l

[%1

I%1

2012 r.

2013 r.

[%1

[%l

2014 r.
[%|

Czy zorganizowano
przetarg na odbieranie
i zagospodarowanie
odpadów komunalnych
od właścicieli
nieruchomości lub przetarg
na odbieranie
i zagospodarowanie tych
odpadów, o którym mowa
w art. 6d ust. I ?
3

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Gmina
Miasto
Zgierz

powiat
zgierski

Tak

Tak

Tak

5,8

12,1

21,15

76,5

99,6

100

109,7

2,8

9,2

Tak

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami (Dz. U . z 2012 r., poz. 645)
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania
poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r., poz. 676)
Dotyczące ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399)
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