
            PROJEKT 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY PIEKOSZÓW 

z dnia .................... 2019 r. 

w sprawie określenia 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 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz.1454, 1629 i 2019 r. poz. 730, 

1403, 1579), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, Rada 

Gminy Piekoszów uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres 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 szczególności częstotliwość 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz określa się tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli 

nieruchomości przypadków świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

§ 2. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, o której mowa w §1, odbierane będą w każdej ilości, 

bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zgodnie z harmonogramem odbioru następujące 

frakcje odpadów: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

2) selektywnie zebrane odpady komunalne, obejmujące frakcje: 

a) papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, 

b) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,      

c) metale, w tym odpady opakowaniowe z metali,       

d) tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe, 

e) odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady i odpady zielone, 

f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

g) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

h) zużyte opony. 

§ 3. 1. Ustala się, że niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, odbierane będą z następującą 

częstotliwością: 

1) w zabudowie jednorodzinnej: 

a) dwa razy w miesiącu w okresie od czerwca do września, 

b) raz w miesiącu w okresie od października do maja; 

2) w zabudowie wielolokalowej: 

a) raz w tygodniu. 

2. Ustala się, odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady i odpady zielone, odbierane będą 

z następującą częstotliwością: 

1) w zabudowie jednorodzinnej: 



a) raz w miesiącu 

2) w zabudowie wielolokalowej: 

a) dwa razy w miesiącu. 

3. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, obejmujące frakcje: papier, w tym tektura, odpady 

opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, 

metale, w tym odpady opakowaniowe z metali, tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw 

sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, odbierane będą od właścicieli nieruchomości 

z częstotliwością: 

1) w zabudowie jednorodzinnej raz w miesiącu; 

2) w zabudowie wielolokalowej dwa razy w miesiącu. 

4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, będą 

odbierane bezpośrednio sprzed posesji w terminie określonym harmonogramem, wskazanym przez wykonawcę 

z częstotliwością raz na 12 miesięcy. 

§ 4. 1. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, punkt selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych, odbierać będzie od mieszkańców gminy Piekoszów selektywnie zebrane następujące frakcje 

odpadów komunalnych: 

1) przeterminowane leki i chemikalia, 

2) zużyte igły, strzykawki (odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu 

poziomu substancji we krwi),  

3) zużyte baterie i akumulatory, 

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

6) odpady budowlane i rozbiórkowe (odpady  powstające w gospodarstwach domowych w wyniku drobnych 

prac remontowo-budowlanych i rozbiórkowych przeprowadzanych we własnym zakresie, bez udziału firmy 

remontowo-budowlanej), 

7) zużyte opony (do 4 szt. rocznie na mieszkańca), 

8) tekstylia i odzież, 

9) papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, 

10) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, 

11) metale, w tym odpady opakowaniowe z metali, 

12) tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe. 

2. Transport odpadów do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zapewnia mieszkaniec we 

własnym zakresie i na własny koszt. 

3. Wójt Gminy Piekoszów podaje do publicznej wiadomości (informacje na stronie internetowej Urzędu 

Gminy w Piekoszowie oraz w lokalnej prasie) lokalizację punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

oraz regulamin tego punktu, który określa m.in. wykaz odbieranych w punkcie rodzajów odpadów oraz 

godziny otwarcia. 

§ 5. 1. Zgłoszenia niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 

od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, należy 

dokonywać w Referacie Inwestycji, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Gminnego Urzędu Gminy 

w Piekoszowie niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie dwóch dni od zaistnienia takiego zdarzenia: 

1) telefonicznie na nr telefonu: 41/300-44-11, 

2) pod adresem e-mail: czysta.gmina@piekoszow.pl     

mailto:czysta.gmina@piekoszow.pl


3) pisemnie, 

4) osobiście w siedzibie urzędu. 

2. W zgłoszeniu należy podać niezbędne dane adresowe nieruchomości, której zgłoszenie dotyczy, datę 

i sposób niewłaściwego świadczenia usługi oraz imię i nazwisko zgłaszającego. 

3. W miarę możliwości do zgłoszenia należy dołączyć materiał dowodowy (np. zdjęcia, oświadczenia 

innych świadków zdarzenia), potwierdzające niewłaściwe świadczenie usługi. 

§ 6. Z dniem 31 grudnia 2019 r. traci moc: 

1) uchwała nr LVIII/417/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 26 czerwca 2018 r.  w sprawie  określenia 

szczegółowego sposobu i 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 (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r. poz. 2459), 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piekoszów. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2020 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sporządziła:  
E. Surma - Inspektor ds. gospodarki odpadami 
17.10.2019 r. 
 
Sprawdziła:  
E. Kryczka - Kierownik Referatu OŚM 
17.10.2019 r. 

 
Sprawdził:  
M. Szczerba - Kierownik Referatu IRO 
17.10.2019 r. 

 

Akceptacja prawna: 
M. Merta – adwokat 
17.10.2019 r. 
 

 

 
Zatwierdził: 

Z. Piątek - Wójt 

17.10.2019 r. 

 

 

 

 
 

 

 



Uzasadnienie 

do uchwały Nr ...../...../2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia ............ 2019 r. w sprawie określenia 

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 art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2018 r. poz.1454, 1629 i 2019 r. poz. 730, 1403, 1579), Rada Gminy określa w drodze uchwały 

stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów”. 

Przedmiotowa uchwała została przygotowana w związku z wyborem najkorzystniejszej oferty                          

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy  Piekoszów w okresie od 01.01.2020 r. do 

31.12.2021 r., prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, w zakresie dotyczącym Odbioru                                        

i zagospodarowania odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, 

położonych na terenie gminy Piekoszów w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.  Ww. postępowanie 

zostało opublikowane/ ogłoszone 26 lipca 2019 r., natomiast termin składania  i otwarcia ofert został ustalony 

na dzień 2 września 2019 r. 

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku                    

w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579), „Do postępowań o udzielenie 

zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wszczętych                                    

i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe”.  

Niniejsza uchwała podyktowana jest zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 19). Przepisy rozporządzenia określają szczegółowy sposób oraz wskazują, kiedy wymóg selektywnego 

zbierania uważa się za spełniony. W projekcie przedmiotowej uchwały określono częstotliwość odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, uwzględniając postanowienia wynikające z regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Piekoszów. 

Przed podjęciem przedmiotowej uchwały, projekt uchwały został przedłożony do zaopiniowania 

Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kielcach, który pismem z dnia 10.10.2019 r. znak: 

SE la – 053/10/2019, przedstawiony projekt zaopiniował pozytywnie. 

Mając na uwadze powyższe, wnosi się o podjęcie uchwały w przedmiotowej treści. 

Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i 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 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

Sporządziła:  
E.. Surma - Inspektor ds. gospodarki odpadami 
17.10.2019 r. 
 
Sprawdziła:  
E. Kryczka - Kierownik Referatu OŚM 
17.10.2019 r. 

 
Sprawdził:  
M. Szczerba - Kierownik Referatu IRO 
17.10.2019 r. 

 

 

Zatwierdził: 

Z. Piątek - Wójt 

17.10.2019 r. 

 

 


