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UCHWAŁA NR XXVII/166/2016
RADY GMINY MICHAŁÓW
z dnia 25 listopada 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
Michałów
Na podstawie art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jedn. Dz. U 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 446 z późn. zm.) po zasięgnięciu
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju, uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, zwanych dalej "właścicielami
nieruchomości" i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2. 1. W zamian za uiszczoną na dany miesiąc kalendarzowy opłatę, o której mowa w § 1 od właściciela
nieruchomości będą odbierane wszystkie wytworzone zmieszane odpady komunalne oraz odpady zebrane
selektywnie umieszczone w pojemnikach i w workach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy Michałów.
2. Odpady gromadzone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych będą od nich
odbierane według podziału na następujące frakcje:
1) papier i tektura (w tym opakowania, gazety)
2) szkło bezbarwne i kolorowe,
3) tworzywa sztuczne,
4) metal,
5) odpady wielomateriałowe,
6) odpady ulegające biodegradacji,
7) odpady powstające nieregularnie:
a) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
b) zużyte baterie i akumulatory,
c) przeterminowane leki i chemikalia,
d) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
e) zużyte opony,
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f) odpady zielone,
g) popiół,
h) odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, - zebrane selektywnie
zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku;
8) odpady pozostałe po selekcji, do których zalicza się odpady niemieszczące się w wyżej wymienionych
frakcjach.
3. Odbieranie odpadów odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przedsiębiorcę, z którym
gmina zawarła umowę na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych odpadów z
papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów ulegających
biodegradacji jest dostarczany mieszkańcom w formie ulotki jeden raz w roku przed rozpoczęciem okresu jaki
obejmuje, ponadto publikowany jest na stronie internetowej Urzędu Gminy w Michałowie oraz jest dostępny w
Urzędzie Gminy.
5.W zakresie świadczonej usługi odbioru odpadów komunalnych Gmina wyposaży nieruchomości
zamieszkałe w worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zgodnie z zapisami Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Michałów, za dostarczenie których odpowiedzialny będzie
przedsiębiorca realizujący odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy na postawie zawartej umowy.
6. Właściciele nieruchomości mogą we własnym zakresie dostarczać do PSZOK odpady komunalne
zebrane w sposób selektywny w przypadku, gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza
harmonogramem.
§ 3. 1. Gmina organizuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - zwany dalej PSZOK, który
znajduje się w miejscowości Tomaszów 11A.
2. Określa się następujący sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK):
1) PSZOK świadczyć będzie usługi w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od 8.00 do 15.00.
2) Transport odpadów do PSZOK właściciel nieruchomości organizuje sobie sam we własnym zakresie.
3) Do PSZOK przyjmowane są odpady komunalne posegregowane, następujących frakcji: papier i tektura,
metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady komunalne ulegające biodegradacji,
odpady zielone, przeterminowane leki, chemikalia i opakowania po nawozach sztucznych i środkach ochrony
roślin, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, popiół, tekstylia, opakowania po farbach,
lakierach oraz innych środkach chemicznych.
4) Do PSZOK nie są przyjmowane: zmieszane odpady komunalne, materiały zawierające azbest, części
samochodowe, szkło zbrojone i hartowane, inne odpady wskazujące na to, że nie pochodzą z gospodarstwa
domowego.
5) Właściciel nieruchomości dostarczający odpady do PSZOK zobowiązany jest do poinformowania
pracownika obsługującego punkt, z jakiej posesji pochodzą odpady i okazania mu do wglądu dokumentu
tożsamości oraz potwierdzenia uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
Michałów, za bieżący okres rozliczeniowy, dotyczący nieruchomości, z której pochodzą odpady.
6) Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest umieścić je w odpowiednim miejscu w
kontenerach lub pojemnikach. Umieszczanie dostarczonych odpadów będzie odbywać się pod nadzorem
pracownika obsługującego PSZOK.
7) Oddający odpady do PSZOK ma obowiązek ich rozładunku i umieszczenia w miejscach i w sposób
wskazany przez pracownika PSZOK.
8) Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do przestrzegania zaleceń obsługi punktu oraz
zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa.
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§ 4. 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 przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
§ 5. Określa się następujący tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków
niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości oraz przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki:
1) W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne
oraz przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki, najpóźniej na drugi dzień roboczy należy przekazać
informację o nieprawidłowościach telefonicznie, pisemnie lub mailowo do Urzędu Gminy w Michałowie.
2) Zgłoszenie obejmuje wskazanie adresu nieruchomości, danych osobowych właściciela nieruchomości,
rodzaju odpadów komunalnych oraz przyczyny zgłoszenia reklamacji.
§ 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 przekazania informacji o braku
selektywnej zbiórki i 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 w Michałowie do 10
dnia następnego miesiąca.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałów.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Zygmunt Mika

