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UCHWAŁA NR XVIII/84/2016
RADY MIEJSKIEJ ZAWICHOST
z dnia 13 lipca 2016 r.
w sprawie określenia 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 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j.t Dz.
U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 6r ust. 3, ust. 3b, ust. 3d ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada Miejska Zawichost po zasięgnięciu opinii
Państwowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi Gmina Zawichost będzie świadczyć usługi w zakresie odbioru:
1) zmieszanych odpadów komunalnych, w ilości nie przekraczającej minimalnej pojemności pojemników i
worków przewidzianych dla danego rodzaju nieruchomości - wynikającej z regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Zawichost określonego uchwałą Nr XVIII/83/2016 z dnia 13 lipca
2016r.
2) segregowanych odpadów komunalnych zebranych selektywnie na terenie nieruchomości,
3) odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w systemie akcyjnym
zgodnie z podanym przez gminę harmonogramem,
§ 2. 1. Odbieranie odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone z
częstotliwością:
1) dla zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów z wiejskiej części gminy– nie rzadziej niż jeden
raz na miesiąc,
2) dla zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów z miejskiej części gminy – nie rzadziej niż
jeden raz na miesiąc a w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na tydzień z zabudowy
wielolokalowej i nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej.
3) dla segregowanych odpadów komunalnych nie rzadziej niż raz w miesiącu
2. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z regulaminem utrzymania
czystości i porządku w gminie, traktowane będą jako zmieszane odpady komunalne.
3. Odbiorowi podlegają odpady wymienione w §1 ust. 1 wystawione przed posesję przy krawędzi jezdni
lub przy boksach, altanach, miejscach postoju pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych.
§ 3. 1. Ustala się następujący sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zawichost (zwany w skrócie PSZOK)
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2. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane są następujące rodzaje
odpadów komunalnych: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie, akumulatory, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone i
bioodpady, odpady remontowo budowlane (bez eternitu, papy), oraz popiół.
3. Warunkiem przyjęcia odpadów do PSZOK jest złożenie deklaracji od nieruchomości zamieszkałej, lub
niezamieszkałej z terenu Gminy Zawichost lub potwierdzenia zamieszkiwania w budownictwie
wielorodzinnym na terenie Gminy Zawichost.
4. PSZOK czynny jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.
5. Odpady komunalne są dostarczane do PSZOK własnym transportem i zostaną przyjęte nieodpłatnie.
6. PSZOK nie przyjmuje odpadów z działalności gospodarczych, w stosunku do których obowiązują
odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.
7. Pracownicy obsługujący PSZOK mają prawo odmówić przyjęcia innych niż wymienione w pkt 2
odpadów.
§ 4. Określa 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:
1) uwagi i zastrzeżenia co do odbierania odpadów komunalnych mogą być zgłaszane przez właścicieli
nieruchomości w czasie pracy Urzędu Gminy w Zawichoście, przy ul. Żeromskiego 50, na sekretariacie
urzędu, lub drogą elektroniczną na adres: urzad@zawichost.pl
2) przyjmowane i rozpatrywane będą jedynie uwagi i zastrzeżenia na piśmie, ustnie do protokołu lub
elektronicznie – zawierające imię i nazwisko oraz adres osoby je wnoszącej.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zawichost.
§ 6. Traci moc Uchwała Nr. XXIII/160/2012 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 grudnia 2012 r. w
sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w
życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
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