
UCHWAŁA NR RG - VIII / 77 / 19
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY

z dnia 25 marca 2019 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, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 6r, ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, Rada Gminy Sitkówka-Nowiny uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1. Rodzaje i ilość odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości.

2. Częstotliwość i sposób odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

3. Sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie 

Sitkówka-Nowiny zwany dalej PSZOK.

§ 2. 1. W zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczoną  przez właściciela 

nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zostaną od niego odebrane i zagospodarowane odpady 

komunalne powstające w gospodarstwach domowych.

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmuje odbiór każdej ilości odpadów 

komunalnych zmieszanych i segregowanych.

4. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania 

systemu gospodarowania odpadami zgodnie z zapisami zawartymi w art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.).

§ 3. 1. Rodzaje zbieranych selektywnie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach 

zamieszkałych odbieranych „u źródła” określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Sitkówka-Nowiny.

2. Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych zwanym dalej PSZOK, prowadzonym przez podmiot wybrany przez gminę, określa Regulamin 

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Sitkówka-Nowiny.

3. Powstające w gospodarstwach domowych odpady takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

meble i inne odpady wielkogabarytowe odbierane są z nieruchomości zamieszkałych podczas obwoźnych 

zbiórek w formie tzw. "wystawki" zgodnie z harmonogramem i na zasadach określonych w Regulaminie 

utrzymania czystości i porządku w Gminie Sitkówka-Nowiny.

§ 4. 1. Powstające w gospodarstwach domowych odpady komunalne  zbierane i odbierane „u źródła" 
w posób nieselektywny (odpady komunalne zmieszane) gromadzone są w pojemnikach lub pojemnikach 

i w ilościach:

1) popiół nie więcej niż jedna czwarta objętości pojemnika lub do dziesięciu kilogramów,

2) pozostałe odpady zmieszane w ilości umożliwiającej zamknięcie pokrywy pojemnika lub zawiązanie 

worka.

3) W przypadku, kiedy obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki spoczywa na przedsiębiorcy 

odbierającym odpady komunalne, termin realizacji zamówienia na pojemniki wynosi 14 dni od daty 

wpływu poprawnie wypełnionej deklaracji do Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny.

§ 5. 1. Odpady komunalne będą odbierane z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, 
z następującą częstotliwością:

1) Odpady zmieszane:

a) dwa razy w miesiącu - w zabudowie jednorodzinnej,
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b) dwa razy w tygodniu - w zabudowie wielolokalowej.

2) Odpady zebrane selektywnie:

a) dwa razy w miesiącu - w zabudowie jednorodzinnej,

b) jeden raz w tygodniu - w zabudowie wielolokalowej.

3) Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony - co najmniej jeden raz 

na 6 miesięcy (zgodnie z harmonogramem). Odpady te właściciel nieruchomości może również 

we własnym zakresie dostarczyć do PSZOK i oddać bezpłatnie w ramach opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi.

2. Zebrane selektywnie odpady komunalne dostarczane będą do PSZOK w miarę potrzeb, transportem 

własnym i na koszt własny przez właścicieli nieruchomości.

3. Odbiór odpadów komunalnych wymienionych w § 5, ust. 1 niniejszej uchwały odbywa się w terminach 

określonych w szczegółowym harmonogramie, opracowanym przez firmę wybraną w drodze przetargu 

na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i zatwierdzonym do realizacji przez gminę.

4. W przypadku zaistnienia sytuacji, w której termin odbioru odpadów przewidziany harmonogramem 

przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, odbiór odpadów komunalnych następuje w pierwszym dniu 

pracy po dniu ustawowo wolnym od pracy.

§ 6. 1. PSZOK w ramach uiszczonej przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi przyjmuje następujące odpady powstające w gospodarstwach domowych: plastik, szkło, papier, 

metal, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, odpady remontowe 

stanowiące odpady komunalne, odpady zielone ulegające biodegradacji, popiół, zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, materiały izolacyjne (tj. styropian, papa, wełna 

mineralna).

2. PSZOK funkcjonował będzie zgodnie z regulaminem podanym do publicznej wiadomości. Odpady 

w PSZOK przyjmowane będą pięć dni w tygodniu, w tym w sobotę.

3. PSZOK nie przyjmuje odpadów zawierających azbest.

4. PSZOK nie przyjmuje odpadów od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

§ 7. Zgłoszenie przez właścicieli nieruchomości nieprawidłowości w świadczeniu usług przez 

przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez podmiot prowadzący PSZOK następuje w formie 

pisemnej, telefonicznej lub przez środki komunikacji elektronicznej, nie później niż w terminie 5 dni od daty 

wystąpienia nieprawidłowości.

§ 8. Traci moc uchwała Rady Gminy Sitkówka-Nowiny nr RG-XXIX/240/16 z dnia 22 czerwca 2016 r. 

w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

i zagospodarowania odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (Dz. Urz. 

Woj. Święt. 28 czerwca 2016 r. Poz. 1939, poz. 1752).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2019 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Pyk
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