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UCHWAŁA NR XXXII/283/2017
RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU
z dnia 15 maja 2017 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, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art 6r ust. 3 i ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach w zakresie częstotliwości odbierania odpadów Rada Miejska
w Chmielniku uchwala co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Chmielnik, za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2. 1. W zamian za uiszczoną za dany miesiąc opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
przyjmowane są i przekazywane do zagospodarowania powstałe w gospodarstwach domowych:
a) odpady zmieszane w tym odpady higieniczne i pozostałe po segregacji w każdej ilości,
b) odpady z papieru, szkła, metale i tworzywa sztuczne – w każdej ilości,
c) odpady ulegające biodegradacji - w każdej ilości od mieszkańców, którzy zadeklarowali ich przekazywanie,
d) odpady powstające nieregularnie: meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, przeterminowane leki i chemikalia, popiół
z palenisk domowych – w każdej ilości,
e) odpady remontowe i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne o których mowa w Regulaminie
utrzymania czystości i porządku – których waga jednostkowa nie przekracza 50 kg.
2. Gmina organizuje i utrzymuje w należytym stanie higienicznym, porządkowym i technicznym punkt
selektywnego zbierania odpadów komunalnych (dalej PSZOK).
3. Wyposaża się właścicieli nieruchomości jednorodzinnych w komplet worków służących do zbierania
odpadów komunalnych zgodnie ze złożoną deklaracją oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku
w gminie.
4. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami wyposaża się dwa gniazda na osiedlu 22-go
Lipca w Chmielniku w gęstej zabudowie wielorodzinnej w pojemniki służące do zbierania poszczególnych
frakcji odpadów, o których mowa w ust. 1 lit a), b) i c) oraz utrzymuje się te gniazda w należytym stanie
sanitarnym, porządkowym oraz technicznym.
§ 3. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną opłatę:
1. Zmieszane odpady komunalne w tym odpady higieniczne i pozostałe po segregacji:
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a) w okresie od 1 października do 31 marca, nie rzadziej niż raz w miesiącu – miasto/obszar wiejski
w zabudowie jednorodzinnej,
b) w okresie od 1 października do 31 marca w miarę potrzeb lecz nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie –
miasto/obszar wiejski w zabudowie wielorodzinnej,
c) w okresie od 1 kwietnia do 30 września, nie rzadziej niż raz na tydzień w zabudowie wielorodzinnej–
miasto/obszar wiejski,
d) w okresie od 1 kwietnia do 30 września w zabudowie jednorodzinnej w mieście nie rzadziej niż dwa razy
w miesiącu,
e) od 1 kwietnia do 30 września, w zabudowie jednorodzinnej nie rzadziej niż raz w miesiącu – obszar wiejski.
2. Papier, Szkło, Metale i tworzywa sztuczne
a) w zabudowie wielorodzinnej – w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na miesiąc,
b) w zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
3. Odpady ulegające biodegradacji
a) w okresie od 1 października do 31 marca, nie rzadziej niż raz w miesiącu – miasto/obszar wiejski
w zabudowie jednorodzinnej,
b) w okresie od 1 października do 31 marca w miarę potrzeb lecz nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie –
miasto/obszar wiejski w zabudowie wielorodzinnej,
c) w okresie od 1 kwietnia do 30 września, nie rzadziej niż raz na tydzień w zabudowie wielorodzinnej–
miasto/obszar wiejski,
d) w okresie od 1 kwietnia do 30 września w zabudowie jednorodzinnej w mieście nie rzadziej niż dwa razy
w miesiącu,
e) od 1 kwietnia do 30 września, w zabudowie jednorodzinnej nie rzadziej niż raz w miesiącu – obszar wiejski.
§ 4. Ustala się następujący sposób świadczenia usług w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (w skrócie PSZOK):
1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest czynny od poniedziałku do soboty, w godzinach
od 7:00 do 18:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. W PSZOK-u przyjmowane są odpady komunalne pochodzące z nieruchomości zamieszkałych wyłącznie
z terenu Miasta i Gminy Chmielnik w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, przyjmowane są następujące frakcje odpadów:
a) odpady selektywnie zebrane z podziałem na frakcję, o których mowa w Regulaminie utrzymania czystości
i porządku na terenie Miasta i Gminy Chmielnik: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne,
b) odpady ulegające biodegradacji,
c) przeterminowane leki, opakowania po lekach i termometry,
d) przeterminowane chemikalia, opakowania po nawozach sztucznych i środkach ochrony roślin,
e) zużyte baterie i akumulatory,
f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
g) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
h) odpady remontowo-budowlane wchodzące w skład strumienia odpadów komunalnych, których waga
jednostkowa nie przekracza 50 kg i powstałe w wyniku robót budowlanych bądź remontowych
nie wymagających pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia ich wykonania do organu administracji
architektoniczno-budowlanej,
i) zużyte opony pochodzące z gospodarstw domowych,
j) popiół z palenisk domowych.
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6. Przyjmowanie odpadów komunalnych dostarczonych do PSZOK odbywa się po okazaniu dokumentu
potwierdzającego zamieszkanie na terenie Miasta i Gminy Chmielnik (np. dowód osobisty, umowa najmu).
7. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie są przyjmowane zmieszane odpady
komunalne, materiały zawierające azbest i papę, używaną odzież, styropian z remontów oraz inne odpady,
nie pochodzące z gospodarstw domowych.
8. Oddający odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, ma obowiązek ich
rozładunku oraz umieszczenia w miejscach i w sposób wskazany przez znaki informacyjne lub pracowników
obsługi PSZOK.
9. PSZOK winien być ogrodzony, monitorowany, oraz zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp
osobom nieupoważnionym.
10. Pracownicy obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, mają prawo odmówić
przyjęcia odpadów niesegregowanych (zmieszanych), niezgodnych z listą przyjmowanych odpadów lub jeśli
byłoby to sprzeczne z przepisami prawa lub mogłyby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.
11. Miejsca magazynowania odpadów komunalnych winne być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń
do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.
12. Należy prowadzić ewidencję odpadów przekazywanych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (rodzaj i ilość przekazywanych odpadów, adres nieruchomości, z której odpady pochodzą).
Powyższa ewidencja powinna być prowadzona w formie elektronicznej i papierowej.
13. Umieszczenie w miejscu ogólnie dostępnym tablicy informacyjnej, zawierającej dane PSZOK /pełna
nazwa, adres i nr telefonu/, oraz dni i godziny pracy PSZOK/.
14. Umieszczenie oznakowania na każdym kontenerze i pojemniku, według potrzeb .
15. Utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym, kontenerów, pojemników,
itp. oraz całego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
16. Osoby korzystające z PSZOK zobowiązane są do stosowania zasad bezpieczeństwa.
17. Na terenie PSZOK obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia.
§ 5. 1. Właściciel nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy, może zgłosić reklamacje i przypadki
niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub obsługującego
PSZOK za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres umig@chmielnik.com , telefonicznie pod nr
041 354 32 73 wew. 203, a także listownie na adres Urząd Miasta i Gminy Chmielnik, Plac Kościuszki 7, 26 020 Chmielnik.
2. W zgłoszeniu należy podać adres nieruchomości, datę i sposób niewłaściwego świadczenia usług przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne.
3. Do zgłoszenia zaleca się dołączyć dowody, np. zdjęcia dokumentujące niewłaściwe świadczenia usług,
zdjęcia należy wykonać w sposób, który umożliwi jednoznaczne zidentyfikowanie nieruchomości, której
podmiot reklamacji dotyczy, itp.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chmielnik.
§ 7. Traci moc:
Uchwała Nr XX/180/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 6 czerwca 2016 roku w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
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§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2017r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Chmielniku
Sławomir Wójcik

