
UCHWAŁA NR XXXIV/307/2020
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 10 grudnia 2020 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 2020r. poz. 713 z późn. zm.1)) oraz art. 6r ust. 3,3a,-3d 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity 
Dz. U. z 2020r., poz.. 1439.) Rada Miejska w Staszowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli tych 
nieruchomości, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

§ 2. 

1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi odbierane będą odpady komunalne: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne- w każdej ilości; 

2) odpady komunalne zbierane selektywnie tj. papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania 
wielomateriałowe, szkło, odpady ulegające biodegradacji- w każdej ilości;

2. Postanawia się, o przejęciu od właściciela nieruchomości, obowiązku wyposażenia nieruchomości 
w worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych oznaczone kolorami, a także symbolami: 

a) tworzywa sztuczne, metal i odpady wielomateriałowe - koloru żółtego z napisem "METALE 
I TWORZYWA SZTUCZNE", 

b) szkło - koloru zielonego z napisem "SZKŁO" 

c) papier - koloru niebieskiego z napisem "PAPIER", 

d) bioodpady - koloru brązowego z napisem "BIO", 

 jako części usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. 

Ustala się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: 

1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane będą: 

1) z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej: 

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

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

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

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

1) z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu, 
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2) z nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej - nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu.

3. Bioodpady stanowiące odpady komunalne odbierane będą: 

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

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

3) z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej na terenach wiejskich w okresie od 1 kwietnia do 
31 października- jeden raz na dwa tygodnie, a w okresie od 1 listopada do 31 marca - nie rzadziej niż 
jeden raz w miesiącu. 

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

1) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w tym zużyte baterie, 
świetlówki, telefony i ładowarki, drobna elektronika, płyty CD, tonery, kasety VHS, zużyte opony 
w ilości 4 szt. / jeden odbiór, odpady niebezpieczne, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, odpady 
budowalne i rozbiórkowe - 1m3 /z jednego gospodarstwa domowego oraz odpady problemowe 
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) przeterminowane leki - w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz 
w wyznaczonych aptekach na terenie miasta i gminy Staszów w godzinach ich pracy; 

3) zużyte baterie, świetlówki, telefony i ładowarki, drobna elektronika, płyty CD, tonery, kasety VHS - 
w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz w Miejskich Punktach Elektroodpadów.

5. Odpady, które wymagają opakowania np. odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady problemowe oraz 
drobna elektronika powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących) i nieuszkodzonych 
opakowaniach lub workach o wadze do 50 kg.

§ 4. 

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

1) papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady, 
odpady niebezpieczne, przeteminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące 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 igieł 
i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli 
i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz 
odpadów tekstyliów i odzieży.

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 Punktu 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; 
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2) telefonicznie do Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy 
Staszów; 

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

2.  W zgłoszeniu należy podać adres nieruchomości, datę i sposób niewłaściwego świadczenia usług przez 
przedsiebiorcę odbierającego odpady komunalne. 

3.  Do zgłoszenia zaleca się dołączyć dowody, np. zdjęcia dokumentujące niewłaściwe świadczenia usług. 
Zdjęcia należy wykonać w sposób, który umożliwi jednoznaczne zidentyfikowanie nieruchomości, której 
zgłoszenie 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 XXVIII/238/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 lipca 2016 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

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2020r., poz. 1378.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIV/307/2020

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 10 grudnia 2020 r.

Ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U z 2019r. poz. 1579) dokonano szeregu zmian w ustawie o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. Rada Miejska w Staszowie obowiązana jest dostosować uchwały wydane 
przed dniem wejścia w życie znowelizowanej ustawy, do przepisów nadanych nową ustawą. Zgodnie z art 6r 
ust. 3 rada gminy określi w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób 
i zakres 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 szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych 
od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych. Natomiast zgodnie z art. 6r ust. 3a w uchwale dopuszcza się ograniczenie ilości zużytych 
opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady 
komunalne, odbieranych lub przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Dopuszcza się zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów, w szczególności w zależności od ilości 
wytwarzanych odpadów i ich rodzajów, z tym że w okresie od kwietnia do października częstotliwość 
odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady 
komunalne nie może być rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na 
dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany 
przez właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie częstotliwości odbierania 
odpadów komunalnych.Uchwała określa także tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości 
przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 
Do stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy w myśl art. 40 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, gminie przysługuje prawo na podstawie upoważnień 
ustawowych, zaś w myśl art. 18 ust. 2 pkt 15 tej ustawy do wyłącznej właściwości rady gminy należy 
stanowienie w sprawach zastrzeżonych ustawami. Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały 
jest zasadne. 
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