
UCHWAŁA NR XIV/39/2016
RADY GMINY PIERZCHNICA

z dnia 13 czerwca 2016 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 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 j.t.) oraz art. 6r ust. 3 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250 j.t.) Rada Gminy Pierzchnica 
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pierzchnica i zagospodarowania tych odpadów, 
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi:

1. Przedsiębiorca posiadający umowę z Gminą będzie odbierać powstałe w gospodarstwach domowych:

1) zmieszane odpady komunalne - w każdej ilości,

2) segregowane odpady komunalne (tworzywa sztuczne, papier, metal, szkło i opakowania 
wielomateriałowe) zebrane w sposób określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Pierzchnica - w każdej ilości,

3) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i 
akumulatory, zużyte opony, przeterminowane leki i chemikalia zebrane w sposób selektywny określony 
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pierzchnica – w każdej ilości,

4) odpady remontowo-budowlane wchodzące w skład strumienia odpadów komunalnych – których waga 
jednostkowa nie przekracza 50 kg, na zasadach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Pierzchnica,

5) popiół z palenisk domowych, zebrany w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Pierzchnica.

2. Gmina organizuje co najmniej jeden Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych -zwany 
dalej PSZOK:

1) Do PSZOK można przekazać odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w tym:

a) tworzywa sztuczne,

b) papier i tektura,

c) opakowania wielomateriałowe,

d) szkło,

e) zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe,

f) odpady remontowo-budowlane wchodzące w skład strumienia odpadów komunalnych o wadze 
jednostkowej nie przekraczającej 50 kg,

g) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

h) zużyte opony,

i) popiół z palenisk domowych,

j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

k) przeterminowane leki i chemikalia.
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2) PSZOK świadczyć będzie usługi we wtorki w godzinach od 12.00 do 19.00 oraz w soboty w godzinach 
od 8.00 do 15.00.

3) Właściciele samodzielnie dostarczają do PSZOK odpady komunalne zebrane w sposób selektywny 
w przypadku, gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem.

3. Przedsiębiorca odbierający odpady, dostarczy dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy, worki do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych. Ilość worków 
będzie dostosowana do ilości i rodzaju gromadzonych odpadów oraz częstotliwości ich opróżniania.

§ 3. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których 
powstają odpady komunalne, prowadzone będzie z częstotliwością określoną następująco:

1. Zmieszane odpady komunalne - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

2. Segregowane odpady komunalne (tworzywa sztuczne, papier, metal, szkło i opakowania 
wielomateriałowe) – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

3. Odpady wielkogabarytowe – nie rzadziej niż dwa razy w roku w systemie „u źródła”.

4. Odpady elektryczne i elektroniczne – nie rzadziej niż dwa razy w roku w systemie „u źródła”.

§ 4. Ustala się następujący sposób pozbywania się pozostałych segregowanych odpadów komunalnych:

1. Przeterminowane leki, opakowania po lekach i termometry – w PSZOK oraz w aptekach na terenie 
Gminy Pierzchnica.

2. Opakowania po nawozach sztucznych i środkach ochrony roślin – w PSZOK oraz w sklepach w 
których zostały zakupione.

3. Zużyte baterie – w PSZOK lub w placówkach oświatowych i instytucjach publicznych wyposażonych 
w pojemniki przeznaczone na zbiórkę zużytych baterii.

4. Zużyte akumulatory – w PSZOK lub w punktach ich sprzedaży.

5. Odpady budowlane i rozbiórkowe:

1) 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 
należy przekazywać własnym staraniem nieodpłatnie do PSZOK,

2) odpady budowlane i rozbiórkowe z prac remontowych innych niż, o których mowa w pkt 1 
prowadzonych we własnym zakresie, należy zbierać w pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia 
tego rodzaju odpadów, udostępnionych i odbieranych odpłatnie przez podmioty odbierające odpady,

3) odpady z betonu, gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany mogą być wykorzystywane na 
własne potrzeby, przekazywane osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącymi 
przedsiębiorcami w celu utwardzenia powierzchni w sposób uniemożliwiający pylenie przez ich 
zestalenie lub przykrycie warstwą niepylącą z zachowaniem przepisów odrębnych w szczególności 
przepisów prawa wodnego i prawa budowlanego. W przypadku braku takiej możliwości należy 
postępować w sposób opisany w pkt. 1 lub 2.

6. Zużyte opony:

1) w punktach wymiany opon,

2) w PSZOK we własnym zakresie.

7. Tekstylia w specjalnie na ten cel przeznaczonych pojemnikach znajdujących się w wybranych 
punktach gminy.

8. Popiół z palenisk domowych :

1) własnym staraniem, nieodpłatnie przekazać do PSZOK,

2) dopuszcza się wykorzystywanie popiołu pochodzącego z przydomowej instalacji grzewczej do własnych 
potrzeb na terenie swojej nieruchomości.
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§ 5. 1. Właściciele nieruchomości mogą zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez 
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne oraz prowadzącego PSZOK w formie pisemnej (za 
pośrednictwem pisma tradycyjnego lub przesyłki elektronicznej) lub telefonicznie.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust.1 powinno zostać dokonane niezwłocznie, jednak nie później niż w 
ciągu 5 dni od dnia zaistnienia sytuacji niewłaściwego świadczenia usługi.

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXIV/61/2012 Rady Gminy 
Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 
(Dz. Urz. Woj. Święt. z 2014r. poz. 1893 j.t.).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 sierpnia 2016 r.

 

Przewodnicząca Rady

Maria Łopatowska
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