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UCHWAŁA NR 175/XXIX/16
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH
z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U.2016.446) oraz art. 6 r ust. 3, 3a, 3c, 3 d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016.250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Kielcach, Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Chęciny
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2. Ustala się, iż w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych świadczone są następujące usługi:
1. w zabudowie jednorodzinnej, ze wszystkich rodzajów gospodarstw odbiór nieograniczonej ilości
odpadów zmieszanych oraz odbiór nieograniczonej ilości odpadów zbieranych w sposób selektywny,
określonych w § 3 niniejszej uchwały, z częstotliwością co najmniej jeden raz w miesiącu,
2. w zabudowie wielorodzinnej:
a) z budynków wielolokalowych, w których ustanowiono zarząd nieruchomością wspólną, odbiór
nieograniczonej ilości odpadów zmieszanych oraz odbiór nieograniczonej ilości odpadów zbieranych w
sposób selektywny, określonych w § 3 niniejszej uchwały, z częstotliwością co najmniej dwa razy w
miesiącu,
b) z budynków wielolokalowych, w których nie ustanowiono zarządu nieruchomością wspólną, odbiór
odpadów zmieszanych i odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny na zasadach określonych dla
zabudowy jednorodzinnej w § 2 pkt 1 niniejszej uchwały,
3. wyposażenie nieruchomości w pojemniki oraz worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz
utrzymywania tych pojemników w odpowiednim stanie porządkowym i technicznym,
4. utrzymanie Gminnego Punktu Seletywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
5. odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
oraz zużytych opon w systemie obwoźnych zbiórek tzw. "wystawki", z częstotliwością co najmniej raz na pół
roku.
§ 3. 1. Z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odbierane są następujące frakcje odpadów
zbieranych w sposób selektywny:
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1) w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej zabudowanej budynkami wielolokalowymi, w których nie
ustanowiono zarządu nieruchomością wspólną:
a) papier i tektura - worek niebieski,
b) tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe i metal - worek żółty,
c) szkło bezbarwne i kolorowe - worek zielony,
d) odpady ulegające biodegradacji - worek brązowy,
e) popiół - worek czarny.
2) w zabudowie wielorodzinnej zabudowanej budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono zarząd
nieruchomością wspólną:
a) papier i tektura - pojemnik niebieski,
b) tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe i metal - pojemnik żółty,
c) szkło bezbarwne i kolorowe - pojemnik zielony.
2. Odpady odbierane są z terenu nieruchomości zgodnie z harmonogramem ustalonym przez podmiot
odbierający odpady na zlecenie Gminy. Harmonogram podawany jest do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty.
3. Odpady przygotowane do odbioru zgromadzone w pojemnikach lub workach właściciele nieruchomości
zobowiązani są do wystawienia przed posesję w dniu odbioru do godziny 7.00.
4. Powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i baterie, właściciele nieruchomości we
własnym zakresie przekazują do punktów selektywnej zbiórki odpadów. Lokalizacja punktów selektywnej
zbiórki odpadów na terenie gminy, podawana jest do publicznej wiadomości.
5. Jeżeli jest to uzasadnione potrzebami właściciela nieruchomości, jest on uprawiony do zawarcia
z podmiotem wyłonionym przez Gminę, dodatkowej umowy na odbiór odpadów komunalnych z jego
nieruchomości z częstotliwością większą niż ustalona w harmonogramie, o którym mowa w § 2 pkt 1 i 2.
Właściciel nieruchomości ponosi koszty dodatkowego transportu a podmiot zagospodarowuje odebrane odpady
komunalne zgodnie z zasadami obowiązującymi dla odpadów odebranych na zlecenie Gminy.
§ 4. 1. Do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane są następujące
frakcje odpadów:
a) przeterminowane leki i chemikalia,
b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
c) zużyte akumulatory, ogniwa i baterie,
d) zużyte opony,
e) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
f) odpady budowlane i rozbiórkowe (stanowiące odpady komunalne),
g) odpady zielone,
h) popiół,
2. Odpady wymienione w ust. 1 właściciele nieruchomości przekazują nieodpłatnie do GPSZOK.
Właściciele nieruchomości transportują w/w odpady we własnym zakresie i na własny koszt.
3. Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów nie przyjmuje odpadów azbestu, papy oraz styropianu
budowlanego.
4. Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów nie przyjmuje odpadów od podmiotów prowadzących
działalność gospodarczą.
5. Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów czynny jest nie rzadziej niż dwa dni w tygodniu, w tym
w sobotę. Szczegółowy czas funkcjonowania jest określony w harmonogramie podanym do publicznej
wiadomości.
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§ 5. 1. W systemie obwoźnych zbiórek tzw. "wystawek" organizowanych przez podmiot odbierający
odpady na zlecenie Gminy, odbierane są następujące frakcje odpadów:
1) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
2) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
3) zużyte opony.
2. Ustala się, że odpady komunalne wymienione w ust. 1, odbierane są z częstotliwością co najmniej raz na
sześć miesięcy.
§ 6. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w ramach gminnego
systemu gospodarki odpadami, przekazywane są uprawnionym podmiotom w celu poddania procesom odzysku
lub unieszkodliwienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 7. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
właściciele nieruchomości zgłaszają niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia,
informację o mających miejsce nieprawidłowościach. Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej na adres
Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach, Pl. 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny, e-mailowo na
adres: gmina@checiny.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 41 31 53 113, 41 31 53 127 lub 41 31 53
128.
§ 8. Traci moc Uchwała Nr 443/LXI/14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Chęciny.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Chęcinach
Danuta Mochocka

