
UCHWAŁA NR XXIV/61/2012
RADY GMINY PIERZCHNICA

z dnia 28 grudnia 2012 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2012r. poz. 391 z późn.zm.) 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 będą odbierane wszystkie 
odpady komunalne zmieszane i wszystkie odpady komunalne segregowane, za wyjątkiem odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych. 

§ 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 na kwartał; 

3) odpady wielkogabarytowe – nie rzadziej niż raz w roku w systemie „u źródła”; 

4) odpady elektryczne i elektroniczne – nie rzadziej niż raz w roku w systemie „u źródła”. 

§ 4. 1. Tworzy się co najmniej jeden Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

2. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można przekazać odpady komunalne zebrane 
w sposób selektywny, w tym: 

1) tworzywa sztuczne 

2) papier i tektura; 

3) metal; 

4) opakowania wielomateriałowe; 

5) szkło; 

6) zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe; 

7) odpady z betonu, gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany; 

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

9) zużyte opony; 

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 

3. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych świadczyć będzie usługi od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 10.00 do 18.00, a w soboty w godzinach od 8.00 do 15.00. 

4. Właściciele samodzielnie dostarczają do Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, odpady 
komunalne zebrane w sposób selektywny w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza 
harmonogramem. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy. 
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§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, wchodzi w życie 
z dniem 1 lipca 2013r. 

 

Przewodnicząca Rady 

Maria Łopatowska
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Uzasadnienie

W wyniku zmian ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku 
podjętych 1 lipca 2011r. gminy mają obowiązek objąć wszystkich właścicieli zamieszkanych nieruchomości na 
terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. W celu wywiązania się z nowych 
obowiązków Rada Gminy Pierzchnica powinna przyjąć uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. 

Uchwała szczegółowo określa usługi, które będą świadczone przez Gminę Pierzchnica w ramach opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od właścicieli nieruchomości będą odbierane odpady komunalne 
zbierane selektywnie w podziale na frakcje. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na 
gminę obowiązek odbierania odpadów komunalnych w podziale na co najmniej 6 frakcji: papier, metal, 
tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe oraz odpady biodegradowalne. Pozostałe frakcje 
zostały dodane do świadczonych usług w celu uszczelnienia systemu gospodarki odpadami oraz jako 
kontynuacja dotychczasowych zadań podjętych przez gminę Pierzchnica. Odebranie wszystkich odpadów od 
właściciela nieruchomości w ramach jednej opłaty, pozwoli na ograniczenie ilości odpadów 
zagospodarowanych ze względów finansowych „domowymi” metodami, szkodliwymi dla zdrowia 
mieszkańców oraz niszczącymi krajobraz Gminy. 

Podział odpadów komunalnych na dwie grupy umożliwia dogodne oraz czytelne podanie częstotliwości 
wykonywania usługi. Zostanie też wykorzystany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Na podstawie 
tej uchwały po wyłonieniu w przetargu wykonawcy usługi, zostanie przygotowany harmonogram odbioru 
odpadów. 

Zakres świadczonych usług przez Gminę Pierzchnica został tak zaplanowany, aby w jak najbardziej 
efektywny sposób, środki uzyskane z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczyć na 
organizację i realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi dogodnego dla mieszkańców. 

Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
i zagospodarowania odpadów komunalnych stanowi akt prawa miejscowego i jest bezpośrednio powiązana 
z uchwałami w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Pierzchnica. 
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