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UCHWAŁA NR XXIV/228/2016
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Końskich, Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów
komunalnych.
§ 2. 1. Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości ustala się według
następujących zasad:
1) na terenie miasta oraz w okresie od 1 czerwca do 30 września na terenie Sołectwa Sielpia:
a) odpady komunalne inne niż wielkogabarytowe oraz elektryczne i elektroniczne będą usuwane nie
rzadziej niż 2 razy w miesiącu,
2) na pozostałym terenie:
a) odpady komunalne inne niż wielkogabarytowe oraz elektryczne i elektroniczne będą usuwane nie
rzadziej niż 1 raz w miesiącu,
3) odpady wielkogabarytowe, elektryczne i elektroniczne będą usuwane nie rzadziej niż 2 razy w roku,
4) przedsiębiorca odbierający odpady komunalne sporządzi oraz udostępni do wiadomości szczegółowy
harmonogram uwzględniający rodzaj odpadów oraz terminy ich odbioru.
2. Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego ustala
się w miarę zachodzących potrzeb nie mniej niż 2 razy w tygodniu.
§ 3. Określa się tryb i sposób zgłaszania przez mieszkańców Gminy Końskie przypadków niewłaściwego
świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub
przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
1) uwagi i zastrzeżenia dotyczące odbierania odpadów komunalnych mogą być zgłaszane przez mieszkańców
osobiście w czasie pracy Urzędu Miasta i Gminy w Końskich przy ul. Partyzantów 1, pok. nr 9 (zachodnie
skrzydło pałacowe) lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@umkonskie.pl , uko@umkonskie.pl
2) przyjmowane i rozpatrywane będą uwagi i zastrzeżenia na piśmie, ustnie do protokołu lub elektronicznie zawierające imię i nazwisko oraz adres osoby je wnoszącej.
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§ 4. 1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zwany "PSZOK" mieszczący się w Końskich
przy ul. Spacerowej 145 świadczy usługi od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 17:00 oraz w
sobotę od 9:00 do 13:00 przyjmując odpady zbierane w sposób selektywny i odpady niebezpieczne:
1) odpady zielone i ulegające biodegradacji,
2) papier i tektura,
3) tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe (kartoniki po mleku, sokach, itp.),
4) szkło,
5) metale,
6) odzież i tekstylia,
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
8) odpady wielkogabarytowe,
9) zużyte opony,
10) przeterminowane lekarstwa,
11) zużyte baterie i akumulatory,
12) popiół,
13) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych,
14) odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie, na które nie trzeba uzyskać
pozwoleń na budowę lub których nie trzeba zgłaszać do administracji architektoniczno-budowlanej.
2. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktu selektywnej zbiórki odpadów, odpady
komunalne zebrane w sposób selektywny, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne
w terminie innym niż określony w § 2.
3. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przyjmuje bezpłatnie odpady powstałe wyłącznie na
terenie Gminy Końskie od mieszkańców oraz właścicieli nieruchomości.
4. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych może odmówić przyjęcia odpadów selektywnie
zebranych, jeżeli ich skład i ilość wskazują na to, że nie należą one do grupy odpadów komunalnych lub są
niesegregowane.
§ 5. Traci moc uchwała nr XXI/241/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2013 r. poz.
844).
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
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