
UCHWAŁA NR XXI/23/2016
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi

Na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. 
z 2013r. poz. 1399 t.j  z póź. zm.) Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej uchwała co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania 
odpadów komunalnych:

1. Od właścicieli nieruchomości odbierana jest każda ilość następujących frakcji odpadów komunalnych 
umieszczonych w pojemnikach i w workach: papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania 
wielomateriałowe, metale, szkło, popiół, odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone

2. ogranicza się ilość odpadów odbieranych z nieruchomości dla następujących odpadów:

a) opony - maksymalnie 8 sztuk podczas jednego odbioru z gospodarstwa domowego, pochodzące z rowerów, 
motorowerów, motocykli, wózków oraz pojazdów o masie do 3,5 tony,  niepochodzących z działalności 
gospodarczej

b) odpady remontowo-budowlane – maksymalnie 500 litrów rocznie z gospodarstwa domowego, w przypadku 
budynków wielorodzinnych ograniczenie oblicza się łącznie dla całego budynku jako iloczyn ilości 
mieszkań w budynku oraz limitu 500 litrów na gospodarstwo domowe

c) odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone – odpady pochodzące z koszenia traw oraz przycinki i 
wycinki drzew i krzewów z terenów zabudowy wielorodzinnej będą przyjmowane wyłącznie w PSZOK, bez 
limitów

d) odpady wymienione w punktach b, c pochodzące z gospodarstw domowych można dostarczyć do Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych bez limitów

3. Odbiór odpadów komunalnych nie obejmuje załadunku odpadów leżących poza pojemnikami

4. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych określa Regulamin utrzymania porządku i czystości na 
terenie gminy Skarżysko-Kamienna

5. Zmieszane odpady komunalne oraz odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone należy przekazać 
do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych; selektywnie zebrane odpady komunalne 
odbierane od właścicieli nieruchomości podlegają zagospodarowaniu zgodnie z hierarchią postępowania z 
odpadami określoną w Ustawie o odpadach

6. Zgłoszenie reklamacji pisemnej, telefonicznej lub poprzez środki komunikacji elektronicznej, dotyczącej 
nieprawidłowości wykonanej usługi może nastąpić nie później niż kolejnego dnia roboczego od daty odbioru 
odpadów określonej w harmonogramie dla danego typu nieruchomości lub kolejnego dnia roboczego od daty 
niewłaściwego świadczenia usług poprzez prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

7. W przypadkach utrudnionego dojazdu do nieruchomości pojazdów ciężarowych, gdy właścicielami 
nieruchomości jednorodzinnych są osoby starsze lub niepełnosprawne, dopuszcza się możliwość odbioru 
odpadów z terenu nieruchomości, bez wystawiania pojemników do krawędzi jezdni oraz stosowanie worków 
do zbierania odpadów zamiast pojemników, z zachowaniem możliwości dostępu do pojemników/worków. 
Każdorazowo ww. przypadki należy uzgodnić z odpowiednim wydziałem Urzędu Miasta odpowiedzialnym za 
gospodarkę odpadami komunalnymi

§ 2. Określa się sposób świadczenia usług przez prowadzącego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK):

1. Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7-30 do 15-30 oraz w sobotę w godzinach 
od 8 do 12
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2. W punkcie przyjmowane są nieodpłatnie odpady pochodzące z nieruchomości zamieszkałych, których 
mieszkańcy zobowiązani są do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy

3. W PSZOK przyjmowane są następujące odpady: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i 
akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, 
odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne. W ramach umowy 
prowadzenia PSZOK gmina może rozszerzyć zakres przyjmowanych odpadów.

4. Do punktu nie są przyjmowane zmieszane odpady komunalne (20 03 01) oraz odpady zawierające azbest

5. Przyjęcie odpadów przebiega według następującej procedury:

a) zgłoszenie pracownikowi punktu rodzaju dostarczanych odpadów,

b) sprawdzenie rodzaju dostarczonych odpadów i ich ważenie

c) zarejestrowanie przyjętych odpadów w ewidencji z uwzględnieniem następujących danych: data przyjęcia 
odpadów, kod i waga odpadów, imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby dostarczającej odpady (na 
podstawie dowodu tożsamości lub innego dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie gminy), 
adres nieruchomości, z której pochodzą odpady, rozładunek odpadów w miejscu wskazanym przez 
pracownika PSZOK. W przypadku dostarczania odpadów przez przedstawiciela zarządcy nieruchomości w 
imieniu mieszkańców budynku wielorodzinnego należy określić: data przyjęcia odpadów, kod i waga 
odpadów oraz adres nieruchomości i oznaczenie zarządcy nieruchomości

6. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK jest zobowiązana do:

a) podania danych, o których mowa w §2 ust. 5

b) rozładunku odpadów we własnym zakresie

c) dostarczania odpadów posegregowanych w sposób umożliwiający ich selektywne przyjęcie do PSZOK, 
niezmieszanych, niezanieczyszczonych

d) Odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych i niecieknących pojemnikach, 
posiadających czytelną etykietę umożliwiającą ich identyfikację.

7. Osoby przebywające na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych są zobowiązane do 
przestrzegania zaleceń obsługi punktu, przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym stosowania bezwzględnego 
zakazu palenia i używania innych źródeł ognia oraz zachowania zasad przemieszczania się wynikającego z 
oznaczeń.

§ 3. Zastrzega się możliwość kontroli prowadzenia prawidłowej segregacji zgodnej z regulaminem 
utrzymania porządku i czystości na terenie gminy, weryfikacja prowadzona będzie w następujący sposób:

1. W przypadku nie prowadzenia przez właścicieli nieruchomości selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych mimo takiej deklaracji, podmiot odbierający odpady informuje Urząd Miasta Skarżysko-
Kamienna, Wydział właściwy ds. naliczania opłaty śmieciowej, zwany dalej Wydziałem, o fakcie nie 
prowadzenia przez właścicieli nieruchomości selektywnej zbiórki odpadów, mimo takiej deklaracji; podmiot 
odbierający odpady komunalne potwierdza zdarzenie sporządzoną przez siebie notatką i dokumentacją 
fotograficzną

2. Podmiot odbierający odpady komunalne przekazuje dokumentację, o której mowa w pkt 1 do Wydziału 
w terminie do 10 dnia każdego następnego miesiąca po miesiącu w którym nastąpiło zdarzenie

3. Wydział pisemnie informuje mieszkańców, zarządców nieruchomości o zauważonych 
nieprawidłowościach w sposobie segregacji odpadów, ostrzegając, że kolejne zgłoszenie przez podmiot 
odbierający odpady nieprawidłowej segregacji stanowić będzie podstawę do zmiany stawki opłaty śmieciowej 
dla nieruchomości

§ 4. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Skarżysko-
Kamienna wyposaża nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w pojemniki, w tym w worki do 
gromadzenia odpadów komunalnych, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i 
porządku na terenie Miasta Skarżysko-Kamienna, zadeklarowanym przez właściciela nieruchomości sposobem 
zbierania odpadów oraz wskazanym i przygotowanym przez właściciela miejscem gromadzenia odpadów

§ 5. Traci moc Uchwała NR XXXI/106/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 listopada 2012 
r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i 
zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
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§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2016r.

 

Przewodniczący  Rady 
Miasta

Leszek Golik
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UZASADNIENIE

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 28 listopada 2014r., niezbędna

jest aktualizacja aktów prawa miejscowego uchwalonych na podstawie tejże ustawy, które zachowują ważność

nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji.

Zdobyte w ciągu ponad 2 lat doświadczenie w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi przemawia

również za zwiększeniem częstotliwości odbioru odpadów i korekty obowiązującego na terenie gminy systemu

gospodarki odpadami.

Wobec powyższego niezbędne jest podjęcie niniejszej uchwały.
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