UCHWAŁA NR XX/157/2020
RADY GMINY WILCZYCE
z dnia 21 sierpnia 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 713 z późn zm.) oraz art. 6r ust. 3, 3b, 3c, 3d
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 2010 z późn zm.) Rada Gminy po
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu uchwala,
co następuje:
§ 1. 1. Uchwała określa:
a) szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela
nieruchomości,
na
której
zamieszkują
mieszkańcy
opłatę
za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
b) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy
przypadków
niewłaściwego
świadczenia usług przez przedsiębiorcę
odbierającego odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, lub przez prowadzącego punkt
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
§ 2. Określa się, iż w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości, na której
zamieszkują
mieszkańcy
opłatę
za
gospodarowanie odpadami komunalnymi odbiera
się każdą ilość zebranych odpadów komunalnych
oraz następujące ich rodzaje według poniżej
określonych warunków:
1) odbieranie zmieszanych (niesegregowanych)
odpadów
komunalnych
od
właścicieli
nieruchomości na których zamieszkują
mieszkańcy odbywać się będzie:
a) w przypadku budynków wielolokalowych –
raz w miesiącu,
b) w przypadku budynków jednorodzinnych –
raz w miesiącu,
2) W okresie od kwietnia do października
odbieranie zmieszanych (niesegregowanych)
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odpadów
komunalnych
od
właścicieli
nieruchomości na których zamieszkują
mieszkańcy odbywać się będzie:
a) w przypadku budynków wielolokalowych –
raz na tydzień,
b) w przypadku budynków jednorodzinnych –
raz na dwa tygodnie,
3) odbieranie selektywnie zbieranych odpadów
odbywać
się
będzie
z następującą
częstotliwością:
a) szkło, w tym bezbarwne i kolorowe:

᠆

w
przypadku
budynków
wielolokalowych – raz w miesiącu,

᠆

w
przypadku
budynków
jednorodzinnych – raz w miesiącu,

b) papier:

᠆

w
przypadku
budynków
wielolokalowych – raz w miesiącu,

᠆

w
przypadku
budynków
jednorodzinnych – raz w miesiącu,

c) tworzywa
sztuczne
wielomateriałowe:

i opakowania

᠆

w
przypadku
budynków
wielolokalowych – raz w miesiącu,

᠆

w
przypadku
budynków
jednorodzinnych – raz w miesiącu,

d) metale:

᠆

w
przypadku
budynków
wielolokalowych – raz w miesiącu,

᠆

w
przypadku
budynków
jednorodzinnych – raz w miesiącu,

e) odpady
ulegające
biodegradacji
ze
szczególnym uwzględnieniem bioodpadów:

᠆

w
przypadku
budynków
wielolokalowych – raz w miesiącu,

᠆

w
przypadku
budynków
jednorodzinnych – raz w miesiącu,
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4) W okresie od kwietnia do października
odbieranie bioodpadów stanowiących odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości na
których zamieszkują mieszkańcy odbywać się
będzie:
a) w przypadku budynków wielolokalowych –
raz na tydzień,
b) w przypadku budynków jednorodzinnych –
raz na dwa tygodnie,
5) pozostałe selektywnie zbierane odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości na
których zamieszkują mieszkańcy, w tym
przeterminowane leki i chemikalia, zużyte
baterie
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny,
meble
i odpady
wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady
zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe,
chemikalia (w tym resztki farb, lakierów,
klejów, rozpuszczalników, środków ochrony
roślin i opakowania po nich), odpady
niebezpieczne
wydzielone
z odpadów
komunalnych (np. termometry, świetlówki,
itp.),
tekstyliów
i odzieży,
odpadów
niekwalifikujących
się
do
odpadów
medycznych, które powstają w gospodarstwie
domowym
w wyniku
przyjmowania
produktów leczniczych w formie iniekcji
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji
we krwi, w szczególności igieł i strzykawek
będą przyjmowane w punktach selektywnej
zbiórki odpadów o których mowa w § 3.
§ 3. W celu przyjęcia odpadów komunalnych,
o których mowa w §2 pkt. 5, selektywnie
zbieranych przez właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy, tworzy się
następujące punkty selektywnej zbiórki odpadów:
1) mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (tzw. mobilny PSZOK), który
organizowany jest raz w roku,
2) Szczegółowy harmonogram planowanego
przeprowadzenia mobilnej zbiórki odpadów
zostanie podany do publicznej wiadomości.
3) stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych (PSZOK), który
przyjmuje w godzinach od 8.00 do 14.00 co
najmniej raz w tygodniu, z wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od pracy; adres punktów
podany zostanie na stronie internetowej:
www.wilczyce.pl
4) Transport i rozładunek odpadów do punktów
zapewnia mieszkaniec we własnym zakresie
i na własny koszt.
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5) W punkcie selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych (w tym mobilnym PSZOK-u)
bezpłatnie przyjmowane są odpady wyłącznie
posegregowane oraz właściwie zabezpieczone,
dostarczone odpady nie mogą być zmieszane
i zanieczyszczone innymi odpadami.
§ 4. Odebrane od właścicieli nieruchomości na
których
zamieszkują
mieszkańcy
odpady
komunalne przekazywane są uprawnionym
podmiotom w celu poddania ich procesom
unieszkodliwiania, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku.
§ 5. 1) Obowiązek wyposażenia nieruchomości
na których zamieszkują mieszkańcy w pojemniki
do zbierania odpadów komunalnych oraz
utrzymanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym
poprzez dezynfekcję i dezynsekcję co najmniej
dwa razy w roku (poprzez pojemniki rozumie się
pojemnik lub worek) przejmuje gmina jako część
usługi w zakresie
odbierania
odpadów
komunalnych
od właścicieli
nieruchomości
zamieszkałych w zamian za uiszczoną przez
właściciela
nieruchomości
opłatę
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
z zastrzeżeniem pkt. 2.
2) Worki na odpady segregowane nie podlegają
dezynfekcji i dezynsekcji.
§ 6. Wszelkie
przypadki
niewłaściwego
świadczenia
usług
przez
przedsiębiorcę
odbierającego odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości
na
których
zamieszkują
mieszkańcy lub przez prowadzącego PSZOK,
właściciel nieruchomości może zgłosić do Urzędu
Gminy w Wilczycach w terminie 7 dni liczonych
od zaistnienia zdarzenia będącego przedmiotem
reklamacji, w jeden z następujących sposobów:
1) telefonicznie pod nr 15 837 72 75,
2) pocztą
elektroniczną
urzad@wilczyce.pl

na

adres:

3) osobiście
w siedzibie
Urzędu
Gminy
w Wilczycach w godzinach pracy urzędu,
4) pisemnie na adres: Urząd Gminy Wilczyce,
Wilczyce 174, 27-612 Wilczyce.
§ 7. Traci moc uchwała Nr IV/39/2019 Rady
Gminy Wilczyce z dnia 12 lutego 2019r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów.
§ 8. Wykonanie uchwały
Wójtowi Gminy Wilczyce.

powierza

się
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym

Województwa

Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Roźmiej
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr XX/157/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
W związku z wejściem w życie z dniem 6 września 2019 r. nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, która dokonała rozszerzenia zakresu regulowanego przez w/w uchwałę, Rada Gminy
w Wilczycach zobowiązana jest dostosować uchwały wydane przed dniem wejścia w życie znowelizowanej
ustawy do przepisów nadanych nową ustawą. W celu dostosowania treści uchwały do obowiązującego prawa
konieczne było przyjęcie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilczyce, a co za tym
idzie należało też dokonać zmian w uchwale 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.
Zgodnie z wymogiem art. 6r ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.).
W dniu 20.07.2020 roku Wójt Gminy Wilczyce wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Sandomierzu z prośbą o zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy
w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Pismem z dnia 12.08.2020 roku, znak: SE-Ia4242/158/20 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu pozytywnie zaopiniował projekt
uchwały.
W związku z powyższym podjęcie w/w uchwały jest zasadne.
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