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UCHWAŁA NR LIII/348/2014
RADY GMINY NAGŁOWICE
z dnia 20 października 2014 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.
Dz. U. z 2013 roku poz.594, zmiana Dz.U z 2013 roku poz.645,poz.1318, z 2014 poz.379, poz.1072)oraz art.6r
ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 roku
poz.1399 zmiana z 2013 roku poz.1593) uchwala co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych, od właścicieli nieruchomości (zamieszkałych i niezamieszkałych) i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi poprzez ustalenie:
a) rodzajów i ilości odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości,
b) częstotliwości odbierania odpadów z nieruchomości,
c) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
§ 2. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości (zamieszkałych
i niezamieszkałych) opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbiera się następujące rodzaje
odpadów komunalnych - bezpośrednio od właścicieli z nieruchomości.
1) niesegregowane odpady komunalne,
2) selektywnie zbierane odpady komunalne:
a) papier i tektura,
b) odzież i tekstylia,
c) szkło bezbarwne i kolorowe,
d) tworzywa sztuczne,
e) metal,
f) opakowania wielomateriałowe,
g) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji.
3) Bezpośrednio od właścicieli z nieruchomości zgromadzone w pojemnikach
(240 l x 3 sztuki)
dostarczonych na zgłoszenie lub do odbioru z Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych- odpady
budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku prac nie wymagających zgłoszenia lub pozwolenia na
budowę.
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4) Odbiera się odpady komunalne selektywnie zbierane w punktach selektywnego zbierania
odpadów,
rozmieszczonych na terenie gminy lub co najmniej raz w roku z nieruchomości
wg harmonogramu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
5) Odbiera się odpady komunalne selektywnie zbierane w selektywnym punkcie zbiórki na
terenie
Oczyszczalni ścieków na ulicyMikołaja Reja 62 w Nagłowicach lub
odbiór może nastąpić
bezpośrednio z nieruchomości raz w roku :
a) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
b) zużyte opony.
2. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z obszarów zabudowy jednorodzinnej,
nastąpi po zapewnieniu możliwości dostępu do pojemnika (worka) tzn. wystawieniu ich do odbioru przed
ogrodzenie nieruchomości.
3. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z obszarów zabudowy wielorodzinnej
nastąpi po zapewnieniu przez właścicieli nieruchomości możliwości swobodnego dojazdu do pojemników.
4. Odpady komunalne zbierane
nieruchomości.

selektywnie

odbierane będą w ilości zebranej przez właściciela

5. Gmina Nagłowice zapewni właścicielom nieruchomości z terenu gminy worki do selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych w ramach opłaty.
§ 3. 1. Właściciele nieruchomości gromadząc odpady komunalne stosują następujące rodzaje pojemników:
1) pojemniki przewidziane do zbierania odpadów segregowanych na terenie gminy:
a) worki z folii przezroczyste o pojemności od 60 do 120 litrów,
b) pojemniki o pojemności 120 , 240 , 1100 litrów,
c) kontenery KP 7 - o pojemności 6500 – 7000 litrów, o odpowiednio zastosowanej kolorystyce do danej
frakcji lub z napisami w ilości i o pojemności według potrzeb danej nieruchomości.
2. Ustala się następującą kolorystykę pojemników (pojemniki i worki):
a) niebieski kolor – papier i tektura,odzież i tekstylia
b) żółty kolor – metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
c) zielony kolor – szkło bezbarwne, szkło kolorowe,
d) brązowy kolor – dla odpadów ulegających biodegradacji,
e) czarny – pozostałe odpady.
§ 4. 1. Właściciele nieruchomości dostosują ilość i wielkość pojemników do ilości osób zamieszkujących
nieruchomość.
2. Ustala się miesięczną ilość odpadów wytworzonych na nieruchomościach zamieszkałych w celu
określenia ilości pojemników, według podanych niżej zasad: dla budynków mieszkalnych 20 litrów na
mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 litrów, na każdą nieruchomość; odpady segregowane
można gromadzić w workach o pojemności co najmniej 60 litrów.
3. Ustala się miesięczną ilość odpadów wytworzonych na nieruchomościach niezamieszkałych w celu
określenia ilości pojemników, według podanych niżej zasad:
a) dla budynków użyteczności publicznej, poza wymienionymi niżej 3 litry na każdego pracownika oraz 0,5
litra na każdego interesanta, klienta lub odwiedzającego,
b) dla szkół wszelkiego typu, żłobków i przedszkoli - 3 l na każdego ucznia i pracownika,
c) dla lokali handlowych, domów weselnych - 50 l na każde 10 m² powierzchni całkowitej, jednak co najmniej
jeden pojemnik 120 litrowy
d) dla przychodni zdrowia, aptek, domów kultury – 2,5 l na każde 10 m² powierzchni całkowitej, jednak co
najmniej jeden pojemnik 120 litrowy
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e) dla biur, instytucji, agencji finansowych i ubezpieczeniowych - 50 l na każdego zatrudnionego,
f) dla lokali gastronomicznych - 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne,
g) dla kiosków i ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - 120 l,
h) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych
i socjalnych - 120 l na każdych 10 pracowników,
j) dla hoteli, pensjonatów, domów dziecka, schronisk młodzieżowych - 20 l na jedno łóżko,
k) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również
ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady,
l) d la cmentarzy pojemnik,1100l, KP-7, 05 litrów na jednego parafianina. ł) dla lokali w których pracownicy
nie świadczą pracy w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, co najmniej jeden pojemnik 80 l.
m) dla zakładów pracy nie zatrudniających pracowników, co najmniej jeden pojemnik 80 l.
4. Właściciele nieruchomości dostosują ilość i wielkość pojemników do potrzeb.
§ 5. 1. Odbiór odpadów o których mowa w §2 ust.1 pkt.1) i 2) nie może następować w niedzielę oraz dni
ustawowo wolne od pracy.
2. W przypadku gdy dzień odbioru odpadów przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru
odpadów jest pierwszy dzień niebędący dniem ustawowo wolnym od pracy, następujący po dniu wolnym.
§ 6. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi
w regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Nagłowice, traktowane są jako odpady zmieszane.
§ 7. 1. Odbieranie nieselektywnych (zmieszanych) odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości
będzie prowadzone: w zabudowie jednorodzinne i wielorodzinne
- co najmniej 1 raz w miesiącu.
2. Odbieranie selektywnie zbieranych odpadów komunalnych tj. (papier i tektura, metal, szkło, tworzywa
sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe
ulegające biodegradacji) od właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej będzie
prowadzone:
1) odpady segregowane w zabudowie jednorodzinnej
a) szkło – co najmniej raz na kwartał
b) papier, odzież, tekstylia – co najmniej dwa razy w roku,
c) plastik, metal i opakowania wielomateriałowe – co najmniej raz w miesiącu
d) zmieszane – co najmniej raz w miesiącu.
2) odpady segregowane w zabudowie wielorodzinnej
a) szkło – co najmniej raz w miesiącu
b) papier, odzież, tekstylia – co najmniej raz w miesiącu
c) plastik, metal i opakowania wielomateriałowe – co najmniej raz w miesiącu
d) zmieszane – co najmniej raz w miesiącu.
3) odpady segregowane w nieruchomościach niezamieszkałych
a) szkło – co najmniej raz w miesiącu
b) papier, odzież, tekstylia – co najmniej raz w miesiącu
c) plastik, metal i opakowania wielomateriałowe – co najmniej raz w miesiącu
d) zmieszane – co najmniej raz w miesiącu.
3. Ustala się
publicznego:

częstotliwości odbioru odpadów z terenów komunalnych przeznaczonych do użytku
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a) z koszy ulicznych- co najmniej raz w tygodniu
b) z cmentarzy – przewiduje się opróżnianie średnio raz w miesiącu(dodatkowy wywóz w październiku
i listopadzie, wrazie potrzeby na zgłoszenie)
c) z punktów handlowych i usługowych i produkcyjnych- wg potrzeb nie rzadziej niż raz w miesiącu.
4. Odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym zielone dopuszcza się zagospodarowaniu, zgodnie
z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nagłowice.
5. Odpady komunalne gromadzone selektywnie: (leki, zużyte baterie, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny winny być dostarczane przez właścicieli do utworzonych na terenie gminy specjalnych
pojemników lub punktu selektywnej zbiórki odpadów z których będą odbierane w/g potrzeb lub odbiór może
nastąpić raz w roku bezpośrednio z nieruchomości w/g podanych do publicznej wiadomości harmonogramów
objazdu.
6. Odpady komunalne gromadzone selektywnie: (meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady
budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony) winny być dostarczane przez właścicieli do selektywnego punktu
zbiórki odpadów na terenie Oczyszczalni ścieków na ulicy Mikołaja Reja 62 w Nagłowicach z którego będą
odbierane w/g potrzeb lub odbiór może nastąpić bezpośrednio z nieruchomości raz w roku w/g podanego do
publicznej wiadomości harmonogramu objazdu.
§ 8. 1. Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie świadczył usługi w pierwszy
i trzeci poniedziałek każdego miesiąca, w godzinach określonych harmonogramem podanym do publicznej
wiadomości.
2. Lokalizacja Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie podana do
publicznej wiadomości na stronie Urzędu Gminy w Nagłowicach.
3. Właściciele nieruchomości mogą samodzielnie dostarczać (własnym transportem) do Gminnego Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, odpady tj. zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, chemikalia i zużyte opony z wyjątkiem
niesegregowanych odpadów komunalnych i bioodpadów z wyłączeniem odpadów zielonych.
4. Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie przyjmuje odpadów takich jak azbest,
papa oraz styropian.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nagłowice.
§ 10. Z dniem wejścia w życie uchwały, traci moc uchwała Nr XXX/193/2013 Rady Gminy
w Nagłowicach z dnia 20 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych
odpadów.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2015r.

Przewodniczący Rady
Gminy
Stanisław Lelonek

