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UCHWAŁA NR XVIII/174/16
RADY GMINY KRASOCIN
z dnia 21 czerwca 2016 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 (j. t.
Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3c i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włoszczowie, Rada Gminy Krasocin uchwala co następuje:
§ 1. 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.
2. Gmina Krasocin przejmuje od właścicieli nieruchomości obowiązek wyposażenia nieruchomości w
pojemniki oraz worki służące do zbierania odpadów komunalnych, jako część usługi w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2. 1 Właściciele nieruchomości zamieszkanych, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi przekazują, z terenu nieruchomości każdą ilość odpadów komunalnych:
1) selektywnie zebranych takich jak: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe,
popiół oraz odpady biodegradowalne i odpady zielone;
2) zebranych w sposób zmieszany.
§ 3. 1. Określa się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela
nieruchomości:
1) odpady segregowane:
a) w zabudowie jednorodzinnej – co najmniej raz na dwa miesiące,
b) w zabudowie wielorodzinnej – co najmniej dwa razy w miesiącu,
2) odpady niesegregowane (zmieszane):
a) w zabudowie jednorodzinnej – co najmniej raz w miesiącu,
b) w zabudowie wielorodzinnej – co najmniej cztery razy w miesiącu.
§ 4. 1. Świadczenie usługi w zakresie selektywnej zbiórki odpadów problemowych, powstających na
terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy tj.:
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1) Przeterminowane leki i zużyte baterie - należy wrzucać do specjalnie oznaczonych pojemników
ustawionych na terenie Gminy Krasocin. Adresy tych punktów zamieszczone są na stronie internetowej
Urzędu Gminy Krasocin.
2) Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz opony, odbierane
będą z terenu nieruchomości, co najmniej raz w roku, w terminach ustalonych harmonogramem i podanym
do publicznej wiadomości.
3) Odpady budowlane i rozbiórkowe, powinny zostać załadowane do większego pojemnika. Właściciel
nieruchomości ma obowiązek odpowiednio wcześniej zamówić taki pojemnik u przedsiębiorcy, z którym
gmina zawarła umowę. Wyżej wymieniony przedsiębiorca ma obowiązek w ramach opłaty odebrać
wyłącznie te odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych napraw
niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty. Odpady
nie spełniające ww. warunków, przedsiębiorca ma obowiązek odebrać od właścicieli nieruchomości, za
dodatkową opłatą, której wysokość określona została w wyniku indywidualnej umowy zawartej
z przedsiębiorcą.
2. 1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie świadczył usługi dwa razy w miesiącu, w
godzinach i dniach określonych harmonogramem podanym do publicznej wiadomości.
1) Adres Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dostępny jest na stronie internetowej Urzędu
Gminy w Krasocinie.
2) Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane są następujące frakcje odpadów:
a) przeterminowane leki i chemikalia,
b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
c) zużyte akumulatory i baterie,
d) zużyte opony,
e) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
f) odpady budowlane i rozbiórkowe, powstałe w wyniku prac niewymagających zgłoszenia lub
pozwolenia na budowę w ilości do 2m3 na rok na jedno gospodarstwo domowe,
g) odpady zielone.
2. Odpady wymienione w ust. 1 pkt 2 właściciele nieruchomości transportują do Punktu selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych we własnym zakresie i na własny koszt.
3. Punkt selektywnej zbiórki odpadów nie przyjmuje odpadów od podmiotów prowadzących działalność
gospodarczą.
§ 5. 1. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez Przedsiębiorcę odbierającego odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, właściciel nieruchomości przesyła reklamację o danej sytuacji w formie pisemnej, elektronicznej
lub telefonicznej na adres Urząd Gminy Krasocin ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin, tel. 41 39 17 026
lub gmina@krasocin.com.pl
2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej wskazanie osoby od której pochodzi, jej adres do
korespondencji, telefon kontaktowy oraz określenie przypadków i terminu niewłaściwego świadczenia usługi.
3. Jeżeli w reklamacji nie wskazano adresu wnoszącego, a rozpatrujący reklamację nie ma możliwości
ustalenia adresu reklamującego na podstawie posiadanych danych, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
4. Wszystkie reklamacje wnoszone w sposób określony w pkt 1 rozpatrywane będą bez zbędnej zwłoki,
jednak nie później niż w terminie 30 dni. W przypadku reklamacji szczególnie skomplikowanej, wymagającej
dodatkowego wyjaśnienia, wnoszący reklamację zostanie poinformowany o nowym terminie załatwienia
sprawy.
5. Odpowiedź na złożoną reklamację zostanie przekazana w takiej formie w jakiej została złożona
reklamacja chyba, że składający reklamację określi inny sposób, w jakim ma być udzielona odpowiedź,
spośród określonych w pkt 1.
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§ 6. Traci moc uchwała Nr XLIII/373/14 z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasocin.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Rafał Chruściel

