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UCHWAŁA NR XV/104/2016
RADY GMINY BLIŻYN
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie 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 gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy
Bliżyn
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. 2016 poz. 446) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (t.j. Dz. U 2016, poz. 250) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, odbiera się każdą
zebraną przez takiego właściciela ilość odpadów komunalnych według podziału na następujące frakcje:
1) zmieszane odpady komunalne,
2) tworzywa sztuczne,
3) metal,
4) szkło,
5) makulatura,
6) odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady zielone,
7) przeterminowane leki i chemikalia,
8) zużyte baterie i akumulatory,
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
10) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
11) zużyte opony,
12) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
13) popiół.
§ 2. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na
których zamieszkują mieszkańcy:
1) Odbieranie zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych odbywać się będzie:
a) w przypadku nieruchomości wielolokalowych – 1 raz na tydzień,
b) w przypadku nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej – 1 raz w miesiącu.
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2) Odbieranie selektywnie zbieranych odpadów w przypadku nieruchomości wielolokalowych odbywać się
będzie z następującą częstotliwością:
a) papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne – jeden raz na tydzień;
b) odpady wielkogabarytowe, opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – dwa razy na rok, oraz w
każdym czasie po dostarczeniu we własnym zakresie do punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych w dniach i godzinach funkcjonowania punktu;
c) popiół:
- w okresie od 1 kwietnia do 31 października – 1 raz na miesiąc,
- w okresie od 1 listopada do 31 marca – 1 raz na dwa tygodnie;
d) odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone - w przypadku określenia przez zarządcę
nieruchomości w składanej deklaracji do Wójta Gminy potrzebę oddania tego typu odpadów:
- w okresie od 1 kwietnia do 31 października – 1 raz na tydzień,
- w okresie od 1 listopada do 31 marca – 1 raz na miesiąc;
e) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne – odpady będą odbierane indywidualnie
na zgłoszenie właściciela (zarządcy ) nieruchomości, raz w roku z limitem odbioru tych odpadów do 1m3
na lokal; nie limitowana ilość odpadów tej frakcji może być dostarczona we własnym zakresie do punktu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w dniach i godzinach funkcjonowania punktu;
f) pozostałe odpady zbierane selektywnie – we własnym zakresie należy dostarczyć do punktu selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych w dniach i godzinach funkcjonowania punktu.
3) Odbieranie selektywnie zbieranych odpadów w przypadku nieruchomości z zabudową jednorodzinną
odbywać się będzie z następującą częstotliwością:
a) papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne – jeden raz na miesiąc;
b) odpady wielkogabarytowe, opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – dwa razy na rok, oraz w
każdym czasie po dostarczeniu we własnym zakresie do punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych w dniach i godzinach funkcjonowania punktu;
c) popiół:
- w okresie od 1 kwietnia do 31 października – 1 raz na dwa miesiące,
- w okresie od 1 listopada do 31 marca – 1 raz na miesiąc;
d) odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone od właścicieli nieruchomości, którzy w składanej
deklaracji do Wójta Gminy zadeklarują potrzebę oddania tego typu odpadów odbywać
się
systematycznie raz w miesiącu;
e) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne – odpady będą odbierane bezpośrednio
z nieruchomości indywidualnie na zgłoszenie właściciela nieruchomości, raz w roku z limitem odbioru
tych odpadów do 1m3; nie limitowana ilość odpadów tej frakcji może być dostarczona we własnym
zakresie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w dniach i godzinach funkcjonowania
punktu;
f) pozostałe odpady zbierane selektywnie – we własnym zakresie należy dostarczyć do punktu selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych w dniach i godzinach funkcjonowania punktu.
§ 3. 1. Wójt Gminy Bliżyn podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty i na stronie
internetowej BIP Urzędu Gminy, lokalizację punktu selektywnej zbiórki odpadów oraz wykaz odbieranych w
nim frakcji odpadów.
2. Punkt selektywnej zbiórki odpadów czynny będzie w każdą środę w godz. 12 – 17 i sobotę w godz. 8-13.
§ 4. W celu umożliwienia oddawania selektywnie zbieranych drobnych zużytych urządzeń elektronicznych
i elektrycznych tworzy się punkt zbiórki tych odpadów w postaci specjalistycznego kontenera, który będzie
ustawiony na parking przy ul. Piaskowej w Bliżynie.
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§ 5. 1. W przypadku stwierdzenia przez właściciela nieruchomości przypadku niewłaściwego świadczenia
usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne z nieruchomości na których zamieszkują
mieszkańcy oraz przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki, najpóźniej na drugi dzień roboczy należy
telefonicznie powiadomić o niewłaściwościach urząd gminy.
§ 6. 1. W przypadku stwierdzenia przez przedsiębiorcę świadczącego usługi w zakresie odbierania
odpadów komunalnych, że na danej nieruchomości mimo zadeklarowanej selektywnej zbiórki, odpady
gromadzone i oddawane są w sposób nieselektywny, zobowiązuje się go do udokumentowania tego faktu
notatką z załączonymi fotografiami.
2. Przedsiębiorcę świadczącego usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych zobowiązuje się, do
przekazywania informacji wraz z dokumentacją, o której mowa w ust. 1 do Urzędu Gminy Bliżyn do 10 dnia
następnego miesiąca.
§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXV/151/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie gminy Bliżyn, opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Woj. Świętokrzyskiego w dniu 15.01.2013 r. poz. 246.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bliżyn.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Łyjak

