UCHWAŁA NR XIX/111/2012
RADY GMINY WILCZYCE
z dnia 28 grudnia 2012 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 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759,
z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.
420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.
113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567. ) oraz art. 6r ust.
3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Z 2012 poz. 391) Rada
Gminy Wilczyce uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa 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.
§ 2. Określa się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właściciela nieruchomości, na której zamieszkują
mieszkańcy, odbiera się każdą zebraną przez takiego właściciela nieruchomości ilość odpadów komunalnych oraz
następujące ich rodzaje, według poniżej określonych warunków:
1) odbieranie zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości odbywać się
będzie:
a) w przypadku budynków wielolokalowych – raz w miesiącu,
b) w przypadku budynków jednorodzinnych – raz w miesiącu,
2) odbieranie selektywnie zbieranych odpadów odbywać się będzie z następującą częstotliwością:
a) szkło, w tym bezbarwne oraz kolorowe:
- w przypadku budynków wielolokalowych – raz w miesiącu,
- w przypadku budynków jednorodzinnych – raz w miesiącu,
b) papier i tektura - raz w miesiącu
c) opakowania wielomateriałowe, w tym z tworzyw sztucznych:
- w przypadku budynków wielolokalowych – raz w miesiącu,
- w przypadku budynków jednorodzinnych – raz w miesiącu,
d) metale - raz w miesiącu,
e) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz
odpady zielone – raz w miesiącu,
3) pozostałe selektywnie zbierane odpady komunalne oraz właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, w tym zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne
odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony oraz przeterminowane leki
i chemikalia będą przyjmowane w punktach selektywnej zbiórki odpadów o których mowa § 3;
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4) odpady, o których mowa w pkt 2, przyjmowane są także w punktach selektywnej zbiórki odpadów, o których
mowa w § 3.
§ 3. W celu przyjęcia odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 pkt 3 i 4, selektywnie zbieranych przez
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, tworzy się następujące punkty selektywnej zbiórki
odpadów:
1) ogólnodostępne punkty selektywnej zbiórki szkła, papieru i tektury, opakowań wielomateriałowych, w tym
z tworzyw sztucznych, oraz metali;
2) punkty selektywnej zbiórki zużytych baterii i akumulatorów, mieszczące się w punktach sprzedaży baterii
i akumulatorów – świadczące usługi przyjmowania odpadów w godzinach pracy danej placówki;
3) punkty selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, mieszczące się w punktach
sprzedaży sprzętu elektronicznego i elektrycznego – świadczące usługi przyjmowania odpadów w godzinach
pracy danej placówki;
4) centralny punkt selektywnej zbiórki, który przyjmuje wszystkie rodzaje selektywnie zbieranych odpadów
komunalnych oraz każdą ich ilość, w godzinach od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od pracy; adres punktów podany zostanie na stronie internetowej: www.wilczyce.pl.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Leszek Sałata
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIX/111/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów.
Na podstawie art. 6c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2012 r. poz. 391) gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. W celu wywiązania się z nowych obowiązków Rada
Gminy Wilczyce powinna przyjąć szereg uchwał, w tym uchwałę 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.
W zamian za uiszczaną przez właścicieli nieruchomości opłatę, której wysokość określa odrębna uchwała,
Gmina Wilczyce odbierze odpady komunalnych zebrane w specjalnie przystosowanych pojemnikach.
Odebranie odpadów od właścicieli nieruchomości w ramach jednej stałej opłaty pozwoli zapewne w znaczny
sposób ograniczyć ilość odpadów zagospodarowywanych (z przyczyn ekonomicznych) w niedozwolony
sposób, szkodliwy tak dla zdrowia ludzi jak i dla środowiska naturalnego.
Uchwała 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 stanowi akt prawa miejscowego
i jest podstawą dalszych działań mających na celu wprowadzenie nowego systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi w Gminie Wilczyce.
Biorąc powyższe pod uwagę, uchwalenie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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