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UCHWAŁA NR XVII/94/2019
RADY GMINY W BAŁTOWIE
z dnia 20 listopada 2019 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 (Dz. U. z 2019 r., ze zm.) oraz art. 6r ust. 3,3b,3c,3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim Rada Gminy w Bałtowie uchwala, co
następuje:
§ 1. Uchwała określa 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. 1. Obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów (poprzez pojemniki
rozumie się pojemniki 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.
2. 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) w workach lub pojemnikach koloru niebieskiego oznaczone napisem ,,Papier” - dla papieru i tektury,
opakowania z papieru i z tektury;
2) w workach lub pojemnikach koloru zielonego oznaczone napisem ,,Szkło – dla szkła bezbarwnego
i kolorowego , opakowania ze szkła bezbarwnego oraz kolorowego;
3) w workach lub pojemnikach koloru żółtego oznaczone napisem ,,Metale i tworzywa sztuczne” - dla
opakowania z metali, tworzywa sztuczne, w tym opakowania z tworzyw sztucznych oraz opakowania
wielomateriałowe;
4) w workach lub pojemnikach koloru brązowego oznaczone napisem ,,Bio” - odpady ulegające biodegradacji
w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;
5) w pojemnikach - zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne.
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3. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości
zamieszkałej jest uprawniony do dostarczania następujących frakcji odpadów do Gminnego Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odpady takie jak:
1) papier i tekturę,
2) metale,
3) tworzywa sztuczne,
4) szkło opakowaniowe,
5) opakowania wielomateriałowe,
6) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
7) przeterminowane leki i chemikalia - obejmujące:
- rozpuszczalniki, farby, lakiery oraz opakowania zanieczyszczone tymi substancjami,
- opakowania po środkach ochrony roślin,
8) odpady niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we
krwi, w szczególności igły i strzykawki,
9) zużyte baterie i akumulatory,
10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
11) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
12) zużyte opony- wyłącznie z rowerów, wózków, motorowerów i motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej
masie całkowitej do 3,5 tony,
13) odpady budowlane i 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, obejmujące:
a) zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia (cegła, tynki, glazura, płyty karton-gips),
b) tworzywa sztuczne,
c) okna,
d) drzwi,
e) z wyłączeniem odpadów azbestu, smoły.
4. Właściciele nieruchomości/mieszkańcy gminy we własnym zakresie na swój koszt dostarczą w/w odpady
do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
§ 3. 1. Ustala się minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów
komunalnych:
- 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 w poj.
120 l na lokal.
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2. Ustala się minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów
komunalnych:
- dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych - 30 l na mieszkańca, lecz co najmniej 1 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 w 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.
§ 4. 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,
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 pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych w tym bioodpadów z terenu nieruchomości.
a) z terenów zabudowy jednorodzinnej na obszarze całej gminy – co najmniej 1 raz w miesiącu, natomiast
w okresie od kwietnia do października co najmniej 1 raz na dwa tygodnie,
b) z terenów zabudowy wielorodzinnej – co najmniej 2 razy w miesiącu , natomiast w okresie od kwietnia do
października co najmniej 1 raz na tydzień,
c) na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne – co najmniej 1 raz na dwa tygodnie.
§ 5. 1. Wszystkie rodzaje odpadów komunalnych zebrane selektywnie o których mowa w §2 ust 2moga
być dostarczane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Skarbka 41, 27-423 Bałtów.
2. Odpady w postaci przeterminowanych leków należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych
pojemnikach zlokalizowanych w aptekach w Bałtowie , Okole, oraz PSZOK.
3. Odpady w postaci zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych należy umieszczać
w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w placówkach oświatowych oraz w miejscach
użytku publicznego oraz PSZOK.
4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble oraz odpady wielkogabarytowe zbierany dwa razy
w roku przed sezonem letnim i sezonem zimowym.
5. Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów mieszkań, akumulatory, odpady
niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania
produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,
w szczególności igieł i strzykawek oraz inne komunalne odpady niebezpieczne wskazane w katalogu odpadów
ww. rozporządzeniu pod kodem 20 - Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie,
szczególności różnego rodzaju chemikalia dostarczać do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów.
§ 6. 1. Gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przyjmujący selektywne zbierane
odpady komunalne znajduje się przy bazie referatu ds. Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Bałtowie
Skarbka 41, 27-423 Bałtów będzie czynny dwa dni w tygodniu, po 5 godzin dziennie.
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2. GPSZOK nie przyjmuje odpadów od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych oraz odpadów
pochodzących od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
3. W GPSZOK nie są przyjmowane zmieszane odpady komunalne, szyby samochodowe oraz części
samochodowe.
4. Określa się sposób przyjęcia odpadów w GPSZOK:
1) zgłoszenie pracownikowi punktu rodzaju dostarczanych odpadów,
2) sprawdzenie przez pracownika rodzaju i ilości dostarczonych opadów,
3) zarejestrowanie przyjętych odpadów w ewidencji z uwzględnieniem następujących danych: data przyjęcia
odpadów, kod – rodzaj i ilość odpadów, imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby dostarczającej
odpady (na podstawie dowodu tożsamości lub innego dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie
gminy),adres nieruchomości z której pochodzą odpady,
4) w przypadku dostarczania odpadów przez przedstawiciela zarządcy nieruchomości w imieniu mieszkańców
budynku wielolokalowego należy określić: datę przyjęcia odpadów, kod – rodzaj odpadów oraz adres
nieruchomości i oznaczenie zarządcy nieruchomości,
5) rozładunek odpadów w miejscu wskazanym przez pracownika GPSZOK,
6) wydanie dostawcy odpadów potwierdzenia przyjęcia odpadów,
7) odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych i niecieknących pojemnikach,
posiadających czytelną etykietę umożliwiającą ich identyfikację,
8) osoba dostarczająca odpady do GPSZOK jest zobowiązana do: podania danych, o których mowa w pkt 3,
rozładunku odpadów we własnym zakresie, dostarczania odpadów posegregowanych w sposób
umożliwiający ich selektywne przyjęcie do GPSZOK – niezmieszanych i niezanieczyszczonych,
przestrzegania zaleceń obsługi punktu, przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym, zakazu palenia
i używania innych źródeł ognia oraz zachowania zasad przemieszczania się na terenie GPSZOK.
9) Odmowa podania danych wskazanych w ust. 8 pkt 3 jest równoznaczna z brakiem możliwości przekazania
odpadów.
10) Obsługa GPSZOK odmówi przyjęcia odpadów dostarczonych w sposób niezgodny z zapisami niniejszej
uchwały oraz odpadów nie wymienionych w uchwale.
11) Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym
zakresie i na własny koszt.
§ 7. 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
3) elektronicznie na adres gmina@gminabaltow.pl
§ 8. Uchyla się Uchwałę Rady Gminy w Bałtowie Nr XXV/156/2016 z dnia 27 lipca 2016r. 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 oraz Uchwałę Nr XLIII/257 /2018 Rady
Gminy w Bałtowie z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/156/2016 Rady Gminy
w Bałtowie z dnia 27 lipca 2016r. 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 zagospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bałtów .
§ 10. Uchwała podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
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§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r.

Przewodniczący Rady Gminy
Cezary Stępniewski

