
UCHWAŁA NR XXVIII/238/16
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 28 lipca 2016 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 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 6r ust.2a, 3,3a,3b,3c,3d ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz.. 250) w związku 
z art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015r. poz. 87) po zasiągnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Staszowie, Rada Miejska w Staszowie uchwala, co następuje: 

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

§ 2. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi odbierane będą odpady komunalne: 

1) niesegregowane (zmieszane) - w każdej ilości; 

2) szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne 
ulegające biodegradacji, odpady zielone, przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt 
elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe, chemikalia, zużyte opony, zebrane w sposób selektywny - 
w każdej ilości; 

3) odpady budowlano-rozbiórkowe wchodzące w skład strumienia odpadów komunalnych z nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy - 1m3 z jednego gospodarstwa domowego/rok.

2.  Ustala się, że z pobranych od właścicieli opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina pokryje 
koszty wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej w worki do zbierania odpadów 
komunalnych segregowanych w kolorach niebieski, żółty, zielony i brązowy.

§ 3. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych: 

1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane będą: 

1) z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej: 

a) na terenie miasta Staszowa - jeden raz w tygodniu, 

b) na terenach wiejskich w okresie od 1 kwietnia do 31 października- raz na dwa tygodnie, a w okresie od 
1 listopada do 31 marca - jeden raz w miesiącu;

2) z nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej - codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt; 

3) z nieruchomości niezamieszkałych - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

2. Selektywnie zebrane odpady komunalne: (papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania 
wielomateriałowe), odbierane będą: 

1) z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej: 

a) na terenie miasta Staszowa - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu; 

b) na terenach wiejskich - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu;

2) z nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej - nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu; 

3) z nieruchomości niezamieszkałych - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

3. Odpady biodegradowalne i zielone odbierane będą: 
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1) odpady zielone: 

a) z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej na terenie miasta Staszowa w okresie od 1 kwietnia do 
31 października - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

b) z nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Staszowa - w okresie od 1 kwietnia do 
31 października - nie rzadziej niż raz na tydzień.

2) odpady biodegradowalne: 

a) z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej na terenie miasta Staszowa - nie rzadziej niż raz na dwa 
tygodnie.

4. Ustala się następującą częstotliwość odbioru pozostałych selektywnie zebranych odpadów komunalnych: 

1) Meble i odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony odbierane będą: 

a) w zabudowie jednorodzinnej - nie rzadziej niż dwa razy w roku bezpośrednio z nieruchomości oraz 
w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w godzinach jego pracy; 

b) w zabudowie wielorodzinnej - nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu oraz w punkcie selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych w godzinach jego pracy.

2) Odpady budowlano-rozbiórkowe wchodzące w skład strumienia odpadów komunalnych z nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy - 1m3 z jednego gospodarstwa domowego/rok w punkcie selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych w godzinach jego pracy. 

3) Przeterminowane leki - w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz w wyznaczonych 
aptekach na terenie miasta i gminy Staszów w godzinach ich pracy; 

4) zużyte baterie - w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub w placówkach oświatowych 
i instytucjach publicznych wyposażonych w pojemniki przeznaczone na zbiórkę zużytych baterii - w godzinach 
ich pracy; 

5) Zużyte akumulatory - w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub w punktach ich sprzedaży 
- w godzinach ich pracy.

§ 4. 1. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych właściciele nieruchomości mogą 
dostarczać odpady komunalne: 

1) przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektoniczny, meble i odpady 
wielkogabarytowe, zużyte opony, szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania 
wielomateriałowe, odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone, odpady niebezpieczne (np. świetlówki, 
gaśnice, puszki po farbach, lakierach i areozolach, pojemniki po smarach, olejach, klejach, opakowania po 
nawozach i ochronie roślin itp.), odpady budowlano-rozbiórkowe wchodzące w skład strumienia odpadów 
komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - 1m3 z jednego gospodarstwa 
domowego/rok.

2.  Właściciele nieruchomości zobowiązani są we własnym zakresie i na własny koszt dostarczyć odpady 
komunalne do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych i przeładować je do pojemnika wskazanego 
przez pracownika obsługującego punkt.

3. Informację o lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 5. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości lub prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, należy 
zgłaszać w terminie 7 dni od daty zdarzenia: 

1) pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy Staszów, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów; 

2) telefonicznie do Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Staszów 
na nr telefonu: 15 864 83 22; 

3) elektronicznie na adres: biuro@staszow.pl.

2.  W zgłoszeniu należy podać adres nieruchomości, datę i sposób niewłaściwego świadczenia usług przez 
przedsiebiorcę odbierającego odpady komunalne. 
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3.  Do zgłoszenia zaleca się dołączyć dowody, np. zdjęcia dokumentujące niewłaściwe świadczenia usług. 
Zdjęcia należy wykonać w sposób, który umożliwi jednoznaczne zidentyfikowanie nieruchomości, której 
reklamacja dotyczy, itp. 

4.  Powyższy tryb i sposób zgłaszania niewłaściwego świadczenia usług ma także zastosowanie w odniesieniu 
do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

§ 6. 1. Właściciele nieruchomości w dniu odbioru zobowiązani są zapewnić przedsiębiorcy swobodny dostęp 
do miejsc do gromadzenia odpadów poprzez wystawienie pojemników i worków przeznaczonych do zbiórki 
odpadów przed nieruchomość przy drodze publicznej, w sposób nieutrudniający ruchu pojazdów i pieszych. 

2.  Odpady komunalne wystawione w innych miejscach niż wymienione w ust. 1 nie podlegają odbiorowi. 

3.  Pojemniki i worki powinny być wystawione w dniu odbioru odpadów zgodnie z ustalonym 
harmonogramem.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/370/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 kwietnia 2013 roku 
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właściciela nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz Uchwała nr XL/399/13 Rady Miejskiej 
w Staszowie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/370/13 Rady Miejskiej 
w Staszowie z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
Uchwała Nr XLVIII/473/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr 
XXXVIII/370/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Ireneusz Kwiecjasz
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Uzasadnienie
Ustawą z dnia 28 listopada 2014r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. z 2015r. poz. 87) dokonano szeregu zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach. Zmianą objęty został również art 6r ust. 3 i 4, na podstawie którego podejmowana była uchwała Nr 
XXXVIII/370/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 kwietnia 2013r. 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 odpadmi komunalnymi zmienioną uchwałą Nr XL/399/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 
25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/370/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 
30 kwietnia 2013 roku 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 właścicela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz Uchwałą Nr 
XLVIII/473/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 luty 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/370/13 
Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 kwietnia 2013 roku 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. W związku z prowadzonymi zmianami ustawodawca w art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. 
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wskazał że dotychczasowe akty prawa 
miejscowego wydane na podstawie art. 4, art.6l, art. 6n, art. 6r ust. 3 i 4 ustawy zmienionej w art. 1 zachowują moc 
na okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy tj. od 
dnia 01.02.2015r. Tak więc z mocy obowiązującego prawa należy podjąć nową uchwałę 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. Niniejsza uchwała dostosowuje zasady zbierania i odbierania odpadów 
komunalnych do zasad określonych w znowelizowanej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
poprzez zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych oraz poprzez określenie trybu i sposobu 
zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę 
odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych. Mając powyższe na uwadze, koniecznym jest podjęcie przez Radę Miejską w Staszowie 
stosownej uchwały w przedmiotowej sprawie. 
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