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UCHWAŁA NR XXII/177/2016
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE
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
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 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.446) oraz art.6r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.250), po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku Zdroju, Rada Miejska w Pińczowie uchwala, co następuje:
§ 1. Usługa odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, realizowana będzie zgodnie z częstotliwością i zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Pińczów.
§ 2. W zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszczoną przez właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, świadczone będą usługi obejmujące:
1) Odbiór i zagospodarowanie każdej ilości:
- zmieszanych odpadów komunalnych,
- odpadów zebranych selektywnie,
- odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon,
- przeterminowanych leków zebranych w specjalnych pojemnikach ustawionych w aptekach,
- odpadów dostarczonych do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, z wyłączeniem
odpadów remontowych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, które przyjmowane będą w
ilości do 3m3 i wadze nieprzekaczającej 300 kg od osoby na każdy rok.
2) Obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
3) Dostarczenie worków (koloru żółtego, zielonego, brązowego, niebieskiego) na odpady selektywnie
zbierane na terenie nieruchomości zabudowanej budynkami jednorodzinnymi.
4) Wydruk harmonogramów odbioru odpadów komunalnych i dostarczenie tych harmonogramów
właścicielom nieruchomości.
5) Przeprowadzenie co najmniej jednej akcji edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z
odpadami komunalnymi.
§ 3. Odbiór odpadów komunalnych odbywał się będzie z następującą częstotliwością:
1) zmieszanych odpadów komunalnych z terenów miejskich:
a) z budynków jednorodzinnych - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
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b) z budynków wielolokalowych - nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu, w tym obligatoryjnie w
poniedziałek,
2) zmieszanych odpadów komunalnych z terenów wiejskich
a) z budynków jednorodzinnych - nie rzadziej niż raz na miesiąc,
b) z budynków wielolokalowych - nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu, w tym obligatoryjnie w
poniedziałek,
3) selektywnie zebranych odpadów komunalnych (papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania
wielomateriałowe) z terenów miejskich:
a) z budynków jednorodzinnych - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
b) z budynków wielolokalowych - nie rzadziej niż raz w tygodniu
4) selektywnie zebranych odpadów komunalnych (papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania
wielomateriałowe) z terenów wiejskich:
a) z budynków jednorodzinnych - nie rzadziej niż raz na miesiąc,
b) z budynków wielolokalowych - nie rzadziej niż raz w tygodniu
5) szkła (z terenów miejskich i wiejskich):
a) z budynków jednorodzinnych - nie rzadziej niż raz na 2 miesiące,
b) z budynków wielolokalowych - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
6) odpadów ulegających biodegradacji w okresie od kwietnia do października z terenów miejskich:
a) z budynków jednorodzinnych - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
b) z budynków wielolokalowych - nie rzadziej niż raz w tygodniu,
7) odpadów ulegających biodegradacji w okresie od kwietnia do października z terenów wiejskich:
a) z budynków jednorodzinnych - nie rzadziej niż raz na miesiąc,
b) z budynków wielolokalowych - nie rzadziej niż raz w tygodniu,
8) odpadów ulegających biodegradacji ze wszystkich typów nieruchomości zamieszkałych w okresie od
listopada do marca - raz na miesiąc,
9) odpadów wielkogabarytowych, opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - dwa razy na rok
§ 4. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmuje dostarczone do niego frakcje
odpadów selektywnie zebranych, a mianowicie:
a) papier i tektura,
b) metale,
c) tworzywa sztuczne,
d) szkło,
e) opakowania wielomateriałowe,
f) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
i) zużyte baterie i akumulatory,
j) przeterminowane leki i chemikalia,
k) zużyte opony,
l) odpady zielone,
m) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

–3–

Poz. 2153

§ 5. Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą lokalizacji
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych i terminu świadczenia usług przez ten punkt.
§ 6. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą składać reklamacje w formie pisemnej,
telefonicznej lub poprzez środki komunikacji elektronicznej dotyczące niewłaściwego świadczenia usług
wymienionych w § 2.
2. Reklamacje należy składać następnego dnia roboczego do godziny 15.00 do:
1) komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Pińczowie nadzorującej usługę odbioru odpadów
komunalnych od mieszkańców,
2) wykonawcy świadczącego, na zlecenie Gminy, usługę odbioru odpadów komunalnych.
3. Reklamacje składane po terminie, o którym mowa w ust.2 nie będą uwzględniane.
4. Dane teleadresowe podmiotów wymienionych w ust.2 podane zostaną w sposób zwyczajowo przyjęty
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pińczowie.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XXXII/253/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r. w
sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Święt. z dnia
16.01.2013 r., poz.296)
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w
życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pińczowie
Jan Radkiewicz

