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UCHWAŁA NR XX/128/2016
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wąchock i zagospodarowania
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach, Rada Miejska w Wąchocku 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 gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 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. 1. Ustala się, iż:
1) od właściciela nieruchomości należy odbierać każdą zebraną przez właściciela nieruchomości ilość
odpadów komunalnych,
2) odbieranie odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone zgodnie z
załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, pokrywa się koszty wyposażenia nieruchomości w worki do selektywnego zbierania
odpadów komunalnych.
3. Informację o lokalizacji oraz godzinach przyjmowania odpadów w punkcie selektywnej zbiórki, gmina
udostępni do wiadomości właścicieli nieruchomości na stronie internetowej urzędu gminy oraz na tablicach
ogłoszeń na terenie gminy.
4. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych świadczy usługi w dzień roboczy, łącznie przez co
najmniej 8 godzin w tygodniu.
5. Do punktu selektywnej zbiórki odpadów przyjmowane są, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, posegregowane odpady komunalne,
pochodzące z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wąchock.
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6. Przyjęcia odpadów w punkcie selektywnej zbiórki dokonuje upoważniony pracownik, po sprawdzeniu
zgodności dostarczonych przez właściciela nieruchomości odpadów z wykazem aktualnie przyjmowanych
odpadów.
§ 3. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w ramach gminnego systemu gospodarki
odpadami, przekazywane będą uprawnionym podmiotom, w celu poddania procesom odzysku lub
unieszkodliwienia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 4. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy
zgłaszać do Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku:
1) pisemnie: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock
2) telefonicznie: 41 27 36 130,
3) elektronicznie na adres email: sekretariat@wachock.pl
2. Dokonując zgłoszenia należy podać:
1) adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie,
2) datę wystąpienia nieprawidłowości,
3) opis nieprawidłowości.
3. Zgłaszający może przedstawić dowody potwierdzające zaistnienie nieprawidłowości.
4. Zgłoszenia należy dokonać niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia wystąpienia
nieprawidłowości.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.
§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXXVII/198/2013 Rady Miejskiej
w Wąchocku z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy
Wąchock i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wąchocku
mgr Adrian Malinowski
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Za cznik do Uchwa y Nr XX/128/2016
Rady Miejskiej w W chocku
z dnia 29 czerwca 2016 r.

Cz stotliwo

odbioru odpadów komunalnych

Odpady

Zmieszane (niesegregowane)

Cz stotliwo

odbioru

W okresie od kwietnia do pa dziernika - nie
rzadziej ni raz na dwa tygodnie odbiór
z terenu nieruchomo ci
W okresie od listopada do marca - nie
rzadziej ni raz w miesi cu odbiór
z terenu nieruchomo ci

Metale

Nie rzadziej ni raz w miesi cu odbiór
z terenu nieruchomo ci

Papier i tektura

Nie rzadziej ni raz w miesi cu odbiór
z terenu nieruchomo ci lub wed ug
zapotrzebowania samodzielne dostarczenie
do punktu selektywnej zbiórki odpadów

Tworzywa sztuczne
Opakowania wielomateria owe

Opakowania szklane

Nie rzadziej ni raz na kwarta odbiór
z terenu nieruchomo ci lub wed ug
zapotrzebowania samodzielne dostarczenie
do punktu selektywnej zbiórki odpadów

Przeterminowane leki i chemikalia
Zu yte baterie i akumulatory
Zu yty sprz t elektryczny i elektroniczny
Meble i inne odpady wielkogabarytowe

Nie rzadziej ni raz w roku odbiór z terenu
nieruchomo ci lub wed ug zapotrzebowania
samodzielne dostarczenie do punktu
selektywnej zbiórki odpadów

Zu yte opony
Odpady zielone i odpady ulegaj ce
biodegradacji
Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowi ce
odpady komunalne

Wed ug zapotrzebowania samodzielne
dostarczenie do punktu selektywnej zbiórki
odpadów

