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UCHWAŁA NR XVII/147/16
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE
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.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz.250) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego we Włoszczowie, Rada Miejska 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.
§ 2. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi:
1) odbierane będą w każdej ilości niesegregowane (zmieszane) i selektywnie zebrane odpady komunalne,
2) zostaną wyposażone:
a) w pojemniki na odpady komunalne zmieszane budynki w zabudowie wielorodzinnej i jednorodzinnej,
b) w pojemniki na odpady komunalne zbierane w sposób selektywny budynki w zabudowie wielorodzinnej,
c) w worki z folii LDPE w kolorach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Włoszczowa przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych zbieranych w sposób
selektywny budynki jednorodzinne.
2. Pojemniki i worki wymienione w pkt 2 muszą spełniać wymogi dla nich określone w Regulaminie
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włoszczowa.”
§ 3. 1. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w
następujący sposób:
1) odpady zmieszane:
a) trzy razy w tygodniu dla budynków w zabudowie wielorodzinnej z terenu miejskiego,
b) nie rzadziej niż raz w miesiącu w miesiącach: styczeń, luty, marzec, listopad, grudzień oraz nie rzadziej
niż dwa razy w miesiącu dla odpadów zmieszanych i biodegradowalnych w miesiącach: kwiecień, maj,
czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik dla budynków w zabudowie jednorodzinnej z terenu
wiejskiego,
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c) nie rzadziej niż raz w miesiącu w miesiącach: styczeń, luty, marzec, listopad, grudzień oraz nie rzadziej
niż dwa razy w miesiącu dla odpadów zmieszanych i biodegradowalnych w miesiącach: kwiecień, maj,
czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik dla budynków w zabudowie jednorodzinnej z terenu
miejskiego,
d) w zabudowie wielorodzinnej z terenu wiejskiego po wypełnieniu pojemnika, nie rzadziej niż raz w
miesiącu,
2) odpady zbierane w sposób selektywny:
a) nie rzadziej niż raz w miesiącu dla budynków w zabudowie jednorodzinnej z terenu miejskiego i
wiejskiego,
b) po wypełnieniu poszczególnych pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych dla budynków w zabudowie wielorodzinnej, nie rzadziej niż raz w miesiącu,
3) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony odbierane będą od właścicieli nieruchomości
dwa razy w roku z terenu nieruchomości („u źródła”),
4) odpady elektryczne i elektroniczne odbierane będą od właścicieli nieruchomości dwa razy w roku z terenu
nieruchomości („u źródła”).
2. Wyselekcjonowane odpady określone w ust. 1 pkt 3 i 4 odbierane będą z nieruchomości w terminach
ustalonych harmonogramem podanym do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 4. 1. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) świadczyć będą usługi od
poniedziałku do piątku w godzinach ich pracy.
2. Do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciel nieruchomości może
przekazywać bezpłatnie odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w tym:
1) odpady zielone,
2) papier i tektura,
3) tworzywa sztuczne,
4) metale,
5) szkło,
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
7) wielkogabarytowe,
8) zużyte baterie i akumulatory,
9) zużyte opony,
10) przeterminowane leki,
11) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac niewymagających
pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7
lipca 1994r. prawo budowlane,
12) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych (m.in.: świetlówki, gaśnice,
puszki po farbach, lakierach i aerozolach, zużyte smary, oleje, kleje).
§ 5. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego PSZOK, właściciel nieruchomości może zgłosić do Urzędu
Gminy Włoszczowa, ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa osobiście, telefonicznie, pisemnie lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: poczta@gmina-wloszczowa.pl w terminie 7 dni od daty
zaistnienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.
§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXVII/229/12 Rady Miejskiej we
Włoszczowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów (Dz. Urz. Woj. Św. z 2013r. poz. 576, poz. 2158, Dz. Urz. Woj. Św. z 2014r. poz. 1851).
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§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Włoszczowa.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Grzegorz Dudkiewicz

