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UCHWAŁA NR XXXIII/257/17
RADY GMINY BIELINY
z dnia 28 lipca 2017 r.
w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U.
z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3-3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) Rada Gminy Bieliny uchwala, co
następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w
szczególności:
1) rodzaje odbieranych odpadów komunalnych,
2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych,
3) sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
4) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez
prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
§ 2. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę będą świadczone usługi:
1) odbioru odpadów zmieszanych "u źródła" z częstotliwością jeden raz w miesiącu w terminach ustalonych
w harmonogramie przy zabudowie jednorodzinnej, dwa razy w miesiącu przy zabudowie wielorodzinnej,
2) odbioru odpadów segregowanych "u źródła" wymienionych w § 3 z częstotliwością jeden raz w miesiącu
w terminach ustalonych w harmonogramie przy zabudowie jednorodzinnej, dwa razy w miesiącu przy
zabudowie wielorodzinnej,
3) wyposażenia nieruchomości w worki służące do zbierania odpadów komunalnych w ilości określonej w §
5 ust. 5
4) odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w systemie
obwoźnych zbiórek tzw. "wystawki" z częstotliwością co najmniej jeden raz na rok;
5) wyposażenia i utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zwanym dalej PSZOK.
§ 3. Powstające na obszarze nieruchomości zamieszkałej odpady komunalne zbierane są selektywnie "u
źródła" przy uwzględnieniu następujących frakcji odpadów:
1) papier,
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2) szkło,
3) metale,
4) tworzywa sztuczne,
5) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
6) odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) - worek czarny/pojemnik o pojemności 120 l lub 240 l
§ 4. 1. W workach/pojemnikach koloru niebieskiego oznaczonych napisem ,,Papier”– zbiera się odpady
z papieru , tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury.
2. W workach/pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem ,,Szkło” – zbiera się odpady ze szkła,
w tym odpady opakowaniowe ze szkła.
3. W workach/pojemnikach koloru żółtego oznaczonych napisem ,, Metale i tworzywa sztuczne”– zbiera
się odpady z metali, odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe
wielomateriałowe.
4. W workach/pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem ,, Bio” – zbiera się odpady ulegające
biodegradacji, ze szczególnym, uwzględnieniem bioodpadów.
5. W workach/pojemnikach koloru czarnego oznaczonych napisem „Zmieszane” – zbiera się odpady
komunalne niesegregowane (zmieszane)
§ 5. 1. W PSZOK przyjmowane są powstające w gospodarstwach domowych odpady tj:
1) przeterminowane leki i chemikalia,
2) opakowania z metali, metale
3) zużyte akumulatory, ogniwa i baterie,
4) zużyte opony,
5) odpady zielone ulegające biodegradacji - sezonowo (sezon obejmuje okres od kwietnia do października)
6) popiół - sezonowo (sezon obejmuje od października do kwietnia)
7) odpady budowlano - rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, pochodzące z remontów i innych robót
budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie
pozwolenia na budowę lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji
budowlano- architektonicznej.
2. Podczas obwoźnych zbiórek tzw. "wystawki" odbierane są następujące frakcje odpadów:
1) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
2) meble i inne odpady wielkogabarytowe.
3. Gospodarstwa domowe z terenu gminy Bieliny będą wyposażane w worki o pojemności 120 l do
gromadzenia odpadów w następującej kolorystyce:
1) Papier – worek koloru niebieskiego,
2) Szkło – worek koloru zielonego,
3) Metale i tworzywa sztuczne – worek koloru żółtego,
4) Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (Bio) – worek koloru
brązowego,
5) Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) – worek koloru czarnego.
4. Budynki wielolokalowe będą wyposażone w pojemniki o pojemności od 0,7 m 3 do 1,1 m 3 do zbierania
zmieszanych odpadów komunalnych i do zbierania selektywnego na: papier, szkło, metale i tworzywa
sztuczne, odpady ulegające biodegradacji.
5. Przy każdym odbiorze odpadów z nieruchomości, Wykonawca dostarcza worki w ilości nie mniejszej niż
ilość worków wystawiona przez właściciela nieruchomości.
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6. PSZOK zlokalizowany jest przy oczyszczalni ścieków w Bielinach. Odpady przyjmowane są w każdą
sobotę w godzinach 10ºº-14ºº, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
7. Przyjęcie odpadów do PSZOK następuje po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i adresu
zameldowania na terenie Gminy Bieliny (dowód osobisty i potwierdzenie dokonania opłat za odbiór odpadów
komunalnych).
8. Pracownik obsługujący PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku gdy:
1) dostarczone zostaną odpady inne niż wymienione w § 5 ust. 1,
2) dostarczone zostaną zmieszane odpady komunalne,
3) dostarczone zostaną odpady nieprawidłowo zabezpieczone (w uszkodzonych, nieszczelnych opakowaniach,
zanieczyszczone),
4) dostarczone zostaną odpady niemożliwe do zidentyfikowania.
§ 6. . Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości, lub poprzez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
należy zgłaszać do Urzędu Gminy Bieliny telefonicznie na numer 41 30 25 094 wew. 228, lub mailowo na
adres zgk@bieliny.pl w ciągu 3 dni od daty niewłaściwego świadczenia usługi.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bieliny.
§ 8. Traci moc uchwała Rady Gminy Bieliny IX/70/15 Rady Gminy Bieliny z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2017r.

Przewodniczący Rady Gminy
Bieliny
Józef Gawęcki

