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UCHWAŁA NR XIX/140/2016
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE
z dnia 29 czerwca 2016 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
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 250), w związku z art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. o
zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 87), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich, Rada Miejska
w Stąporkowie uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Stąporków i zagospodarowania tych
odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę poprzez ustalenie:
1) rodzajów i ilości odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości,
2) częstotliwości odbierania odpadów z nieruchomości.
§ 2. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych opłatę odbiera
się następujące rodzaje odpadów komunalnych:
1) zmieszane odpady komunalne
2) selektywnie zbierane odpady komunalne:
a) papier i tektura,
b) opakowania szklane,
c) tworzywa sztuczne, plastik i metale,
d) opakowania wielomateriałowe (np. kartony po sokach, mleku itp.)
e) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone
- bezpośrednio od właścicieli nieruchomości;
f) odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku prac nie wymagających zgłoszenia lub pozwolenia
na budowę
g) bezpośrednio od właścicieli nieruchomości, zgromadzone w kontenerze dostarczonym na zamówienie;
3) selektywnie zbierane odpady komunalne:
a) meble i inne odpady wielkogabarytowe
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b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
c) przeterminowane leki,
d) zużyte baterie i akumulatory, chemikalia,
e) zużyte opony.
2. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenów zabudowy jednorodzinnej
nastąpi po zapewnieniu możliwości dostępu do pojemnika (worka) tzn. wystawieniu ich do odbioru przed
ogrodzenie nieruchomości w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd.
3. Odbieranie odpadów komunalnych z terenów zabudowy wielorodzinnej nastąpi po zapewnieniu przez
właścicieli nieruchomości możliwości swobodnego dojazdu do pojemników.
§ 3. 1. Właściciele nieruchomości gromadząc odpady komunalne, stosują następujące rodzaje pojemników:
1) worki o pojemności od 60 l do 120 l,
2) pojemniki o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l, 2200 l,
3) kontenery KP 5, KP 7, KP 10, KP 14,
4) kosze o pojemności od 30 l do 50 l - o odpowiedniej kolorystyce do danej frakcji odpadów, w ilości i o
pojemności wg potrzeb dla danej nieruchomości.
2. Ustala się następującą kolorystykę pojemników i worków:
1) kolor żółty – na odpady z tworzyw sztucznych i metali,
2) kolor niebieski – na papier, tekturę, opakowania wielomateriałowe,
3) kolor zielony – na szkło białe i kolorowe,
4) kolor brązowy – na odpady biodegradowalne,
5) kolor szary lub czarny – na odpady zmieszane.
§ 4. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
zamieszkałych:
1) odpady komunalne zmieszane:
a) z zabudowy jednorodzinnej – raz w miesiącu,
b) z zabudowy wielorodzinnej – 2 razy na tydzień.
2) odpady komunalne gromadzone selektywnie (papier, tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metal, opakowania
wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji):
a) z zabudowy jednorodzinnej – raz na miesiąc,
b) z zabudowy wielorodzinnej – 2 razy na miesiąc.
3) odpady komunalne gromadzone selektywnie (meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, zużyte baterie i akumulatory, chemikalia, przeterminowane leki)
– będą odbierane 2 razy do roku bezpośrednio z nieruchomości, wg podanego do publicznej wiadomości
harmonogramu objazdu. Ponadto, zużyte baterie zbierane są w szkołach i Urzędzie Miejskim do
specjalnych pojemników a przeterminowane leki – w aptekach.
§ 5. 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), świadczy usługi w zakresie
przyjmowania następujących odpadów komunalnych zebranych selektywnie:
1) papier,
2) metale,
3) tworzywa sztuczne,
4) szkło,
5) opakowania wielomateriałowe,
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6) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym opakowania ulegające biodegradacji,
7) odpady zielone,
8) przeterminowane leki i chemikalia,
9) zużyte baterie i akumulatory,
10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
11) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
12) odpady budowlane i rozbiórkowe (tylko z nieruchomości zamieszkałych),
13) zużyte opony (tylko z nieruchomości zamieszkałych).
2. Odpady komunalne wymienione w ust. 1, przyjmowane będą nieodpłatnie w PSZOK-u w godzinach jego
otwarcia.
3. Transport odpadów do PSZOK-u mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. W
PSZOK-u przyjmowane są odpady dostarczone pojazdem o dopuszczanej masie całkowitej nieprzekraczającej
3,5 tony.
4. Dostarczone do PSZOK-u odpady niebezpieczne powinny być oznaczone w taki sposób, aby możliwa
była dokładna identyfikacja odpadu.
5. Informacje o lokalizacji oraz godzinach otwarcia PSZOK-u udostępnione są na stronie internetowej
gminy: www.staporkow.pl
6. Właściciel nieruchomości może zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego
PSZOK w terminie do 3 dni po zaistnieniu nieprawidłowości w następujący sposób:
1) osobiście;
2) telefonicznie;
3) pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Stąporkowie
4) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@staporkow.pl
7. PSZOK nie przyjmuje odpadów, których ilość lub rodzaj wskazuje na pochodzenie ze źródła innego niż
gospodarstwo domowe, w szczególności na pochodzenie z działalności gospodarczej.
§ 6. 1. Ustala się miesięczną ilość odpadów wytworzonych na nieruchomościach zamieszkałych w celu
określenia ilości pojemników:
1) w zabudowie jednorodzinnej – 60 l odpadów na mieszkańca,
2) w zabudowie wielorodzinnej – 80 l odpadów na mieszkańca.
2. Gmina pokryje:
1) koszty wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej w pojemniki do zbierania
odpadów komunalnych zmieszanych, w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, o których mowa w § 2
ust.1 pkt. 2) uchwały oraz koszty utrzymywania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym;
2) koszty wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej w pojemniki do zbierania
odpadów komunalnych zmieszanych oraz w worki do selektywnej zbiórki odpadów, o których mowa w § 2
ust. 1 pkt. 2) uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

–4–

Poz. 2099

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXXVII/265/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 21 grudnia 2012r. 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 oraz uchwała Nr XXXVII/308/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 21
maja 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/265 /2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 21 grudnia 2012
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
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Jacek Kołodziej

