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UCHWAŁA NR XXVI/165/2016
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie ustalenia 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 za zagospodarowanie odpadów komunalnych
Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn zm.1)),po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie, Rada Miejska w Połańcu uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa 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 zagospodarowanie odpadów komunalnych, w szczególności:
1) rodzaje i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości,
2) częstotliwość ich odbierania,
3) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
4) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez
prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
§ 2. W zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wnoszoną do gminy Połaniec,
odbierane są od mieszkańców oraz przyjmowane do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
odpady określone w § 3.
§ 3. 1. Z terenu nieruchomości odbierane są w każdej ilości:
1) zmieszane odpady komunalne,
2) papier,
3) metal,
4) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
5) szkło,
6) odpady ulegające biodegradacji,
7) popiół.

1) Zmiany

tekstu jednolitego opublikowane w Dz. U. z 2015 r. poz.1890.
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2. W punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych utworzonych przez gminę Połaniec
odbierane są w każdej ilości, dostarczone we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości, odpady
wymienione w ust. 1 pkt. 2 -6, oraz niżej wymienione odpady:
1) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
2) odpady zielone,
3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
4) zużyte baterie i akumulatory,
5) przeterminowane leki,
6) chemikalia,
7) zużyte opony,
8) odpady budowlane i rozbiórkowe.
3. W punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych ustawia się oznakowane pojemniki na
poszczególne rodzaje odpadów komunalnych.
4. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie przyjmują odpadów z działalności
gospodarczej, w stosunku do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.
5. Odbieranie następujących odpadów komunalnych: przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych
baterii, akumulatorów, drobnego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, świetlówek i innych źródeł
światła oraz zużytych opon może następować do objazdowego punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych.
6. Odbieranie następujących odpadów komunalnych: przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych
baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych, zużytych opon a także używanej
odzieży może także następować podczas okolicznościowych akcji zbiórki zbierania odpadów komunalnych.
7. Przeterminowane leki można oddawać również do pojemników ustawionych w aptekach na terenie
gminy, z częstotliwością dostosowaną do potrzeb właściciela nieruchomości.
8. Odbieranie odpadów wielkogabarytowe będzie następować również w formie „wystawek”
9. Rodzaje pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz sposób
prowadzenia selektywnego zbierania odpadów zostały określone w Regulaminie utrzymania czystości i
porządku na terenie Miasta i Gminy Połaniec.
§ 4. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych:
1. Zmieszane odpady komunalne oraz odpady zawierające składniki ulegające biodegradacji:
a) dla zabudowy jednorodzinnej - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z tym, że dla zabudowy jednorodzinnej
w części wiejskiej gminy - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu,
b) dla zabudowy wielorodzinnej - nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu.
2. Selektywnie zbierane odpady komunalne wskazane w § 3 ust. 1 pkt 2-7:
a) w zabudowie jednorodzinnej na wsi – jeden raz w miesiącu,
b) w zabudowie jednorodzinnej w mieście – dwa razy w miesiącu,
c) w zabudowie wielorodzinnej w mieście - wg potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu.
3. Oddawanie odpadów do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, przeterminowanych
leków do aptek następuje z częstotliwością dostosowaną do potrzeb właściciela nieruchomości.
4. Odpady określone w § 3 ust. 8 wystawione przez mieszkańców w budownictwie wielorodzinnym
odbierane będą w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu, a w przypadku budownictwa
jednorodzinnego nie rzadziej niż raz na kwartał.
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5. Objazdowego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych organizowany będzie nie rzadziej
niż jeden raz na kwartał.
§ 5. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy
zgłaszać do Referatu Techniczno – Inwestycyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu :
1) pisemnie,
2) telefonicznie – nr tel. 15 8650 084,
3) elektronicznie za pomocą e-maila na adres: sekretariat@poczta.polaniec.eu
§ 6. Odebrane od właścicieli nieruchomości odpady komunalne przekazane zostaną do zagospodarowania
do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych wskazanej dla Regionu 5 w „Planie
Gospodarki Odpadami Dla Województwa Świętokrzyskiego 2012 – 2018”
§ 7. Traci moc uchwała nr XXXVII/234/12 Rady Miejskiej W Połańcu z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie
ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec.
§ 9. Uchwała wchodzi po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Stanisław Lolo

