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UCHWAŁA NR XXV/156/2016
RADY GMINY W BAŁTOWIE
z dnia 27 lipca 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 podstawie art.18 ust. 2 pkt.15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. ,poz. 446) oraz art. 6r ust. 3,3b,3c,3d 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 Ostrowcu Świętokrzyskim Rada Gminy w
Bałtowie uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następujący szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług przez podmiot wybrany przez
gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie
Gminy Bałtów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę oraz sposób i tryb zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia
usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez prowadzącego punkt selektywnego
zbierania odpadów komunalnych.
§ 2. Obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów (poprzez pojemniki
rozumie się pojemnik lub worek) przejmuje gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
§ 3. 1.W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, z nieruchomości odbierane są wytworzone w gospodarstwach domowych następujące
frakcje odpadów komunalnych:
1) tzw. ,,frakcja sucha”
- papier i tektura,
- szkło, w tym szkło bezbarwne oraz kolorowe,
- tworzywa sztuczne,
- opakowania wielomateriałowe,
- metale,
2) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
2. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości
zamieszkałej jest uprawniony do dostarczania następujących frakcji odpadów do miejsca wskazanego przez
gminę Bałtów :
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1) przeterminowane leki i chemikalia,
2) zużyte baterie i akumulatory,
3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
4) odpady budowlano – remontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót , na
wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których nie jest
wymagane zgłoszenie do administracji budowlano – architektonicznej,
5) meble i inne odpady wielkogabarytowe - powstające w gospodarstwach domowych,
6) zużyte opony,
7) odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
8) odpady zielone – powstające w gospodarstwach domowych.
§ 4. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zebrane niezgodnie z
zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bałtów, będą
traktowane jako odpady niesegregowane (zmieszane).
§ 5. 1. Ustala się minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów
komunalnych (poprzez pojemniki rozumie się pojemnik lub worek):
- dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych 30 l na mieszkańca, lecz co najmniej 1 pojemnik o poj. 120 l
na nieruchomość,
- dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych - 30 l na mieszkańca,
- dla przedszkoli oraz szkół 3 l na każde dziecko, ucznia i pracownika,
- dla obiektów użyteczności publicznej – 11 l na każdego pracownika,
- dla lokali handlowych – 50 l na każde 10 m2 powierzchni sprzedażowej, lecz nie mniej niż 1 pojemnik o poj.
120 l na lokal,
- dla lokali gastronomicznych – 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, lecz nie mniej niż 1 pojemnik o poj. 120
l na lokal,
- dla budynków mieszkalnych zamieszkałych sezonowo (domki letniskowe, gospodarstwa agroturystyczne)
30 l na mieszkańca, lecz co najmniej 1 pojemnik o poj. 120 l na nieruchomość.
2. Ustala się minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów
komunalnych (poprzez pojemnik rozumie się pojemnik lub worek):
- dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych - 30 l na mieszkańca, lecz co najmniej1 pojemnik o poj. 240 l
na nieruchomość,
- dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych - 30 l na mieszkańca,
- dla przedszkoli oraz szkół – 2 l na każde dziecko, ucznia i pracownika,
- dla obiektów użyteczności publicznej – 2 l na każdych 10 pracowników,
- dla lokali handlowych – 20 l na każde 10 m2 powierzchni sprzedażowej, lecz nie mniej niż 1 pojemnik o poj.
240 l na lokal,
- dla lokali gastronomicznych – 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, lecz nie mniej niż 1 pojemnik o poj. 240
l na lokal,
- dla budynków mieszkalnych zamieszkałych sezonowo (domki letniskowe, gospodarstwa agroturystyczne) –
30 l na mieszkańca, lecz co najmniej 1 pojemnik o poj. 240 l na nieruchomość.
§ 6. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy określa się następująco:
1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się segregowanych odpadów komunalnych, z
terenu nieruchomości:
a) z terenów zabudowy jednorodzinnej – co najmniej 1 raz w miesiącu,

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

–3–

Poz. 2433

b) z terenów zabudowy wielorodzinnej – co najmniej 2 razy w miesiącu,
c) na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – co najmniej 1 raz na dwa tygodnie.
2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych)odpadów
komunalnych z terenu nieruchomości:
a) z terenów zabudowy jednorodzinnej wiejskiej – co najmniej 1 raz w miesiącu, w okresie od kwietnia do
października nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,
b) z terenów zabudowy wielorodzinnej – co najmniej 2 razy w miesiącu, w okresie od kwietnia do października
nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu,
c) na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne – co najmniej 1 raz na dwa tygodnie.
§ 7. 1. Na terenie Gminy Bałtów punkt selektywnej zbiórki przyjmujący selektywnie zbierane odpady
komunalne znajduje się pod adresem Pętkowice 10, 27-423 Bałtów, czynny w środy od godz. 800 do godz.
1300 oraz w piątki od godz. 1100 do godz. 1600, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
2. Pracownik obsługujący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych ma prawo odmówić
przyjęcia innych niż wymienione w § 3 pkt 2 odpadów.
3. Oddający odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
1) ma obowiązek rozładunku odpadów i umieszczenie ich w miejscu i w sposób wskazany przez pracownika
obsługi punktu,
2) w przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana do ich
natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z przepisami prawa.
4. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym
zakresie i na własny koszt.
§ 8. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, właściciele
nieruchomości winni zgłaszać do Urzędu Gminy w Bałtowie, Bałtów 32, 27-423 Bałtów:
1) pisemnie,
2) telefonicznie pod numer 41/264-10-08 wew. 18
§ 9. 1. Ilość odpadów wymienionych w §3 ust. 1 odbierana od właściciela nieruchomości, z terenu
nieruchomości jest nielimitowana.
2. Ilość odpadów wymienionych w § 3 ust. 2 przyjmowana od właścicieli nieruchomości w miejscu
wskazanym przez Gminę Bałtów jest nielimitowana.
§ 10. Ilość pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenie nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy, podlega uzgodnieniu z gminą Bałtów, w celu zapewnienia optymalizacji procesu
odbioru i transportu odpadów.
§ 11. 1.Odpady w postaci przeterminowanych leków i chemikaliów należy umieszczać w odpowiednio
oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w aptekach w miejscowościach: Bałtów i Okół.
2. Odpady w postaci zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych należy umieszczać w
odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w placówkach oświatowych oraz w miejscach użytku
publicznego.
3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe zbierane będą 1 raz w roku
przed sezonem letnim lub dostarczone do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów.
4. Odpady budowlane i rozbiórkowe odbierane będą na indywidualne zgłoszenie lub dostarczone do
gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów.
5. Zużyte opony zbierane będą 1 raz w roku lub dostarczone do gminnego punktu selektywnej zbiórki
odpadów.
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6. Właściciele nieruchomości prowadzących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych z
ogrodów, mogą korzystać z przydomowego kompostownika lub dostarczać je do punktu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych.
§ 12. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w ramach gminnego systemu gospodarki
odpadami przekazywane są uprawnionym podmiotom w celu poddania procesom odzysku lub
unieszkodliwienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 13. Uchyla się Uchwałę Rady w Bałtowie Nr XXXI/205/2013 z dnia 7 marca 2013r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bałtów.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Leszek Smoliński

