Projekt
z dnia 21 maja 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ SĘDZISZÓW
z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie określenia 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 2020 r. poz. 713) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm. z 2019 r.
poz. 1579, z 2020 r. poz. 150 i 284), Rada Miejska Sędziszów po zaopiniowaniu przez Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jędrzejowie uchwala, co następuje:
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 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
właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez ustalenie:
1) częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
2) sposobu świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
3) trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez
prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Rozdział 2.
Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
§ 2. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości.
1. Niesegregowane (zmieszne) odpady komunalne:
1) Na obszarach wiejskich:
a) z zabudowy jednorodzinnej - 1 raz w miesiącu, a w miesiącach od kwietnia do października 2 razy
w miesiącu (1 raz na 2 tygodnie),
b) ) z zabudowy wielorodzinnej - 2 razy w miesiącu (1 raz na 2 tygodnie), a w miesiącach od kwietnia do
października 4 razy w miesiącu (1 raz w tygodniu),
c) nieruchomości niezamieszkałe (działalność produkcyjna, usługowa, handlowa i obiekty użyteczności
publicznej) - nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu (1 raz na 2 tygodnie),
d) z terenów komunalnych (przystanki autobusowe, parkingi, miejsca przed kościołami, przy świetlicach,
placach zabaw i inne) - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.
2) Na obszarach miejskich:
a) z zabudowy jednorodzinnej - 1 raz w miesiącu, a w miesiącach od kwietnia do października 2 razy
w miesiącu (1 raz na 2 tygodnie),
b) z zabudowy wielorodzinnej - 3 razy w tygodniu,
c) nieruchomości niezamieszkałe (działalność produkcyjna, usługowa, handlowa i obiekty użyteczności
publicznej) - nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu (1 raz na 2 tygodnie),
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d) z terenów komunalnych (kosze uliczne, pojemniki na psie odchody, przystanki autobusowe, parkingi,
place zabaw i inne) - nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu,
e) z placów targowych w mieście Sędziszów - w każdy poniedziałek i piątek oraz na zgłoszenie zarządcy
w terminie 24 godzin od zgłoszenia.
2. Odpady komunalne selektywnie zbierane (papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady
opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady):
1) Na obszarach wiejskich:
a) z zabudowy jednorodzinnej - 1 raz w miesiącu, w tym:

᠆ bioodpady, stanowiące odpady komunalne - 1 raz w miesiącu, a w miesiącach od kwietnia do
października 2 razy w miesiącu (1 raz na 2 tygodnie),
b) z zabudowy wielorodzinnej - 2 razy w miesiącu (1 raz na 2 tygodnie), w tym:

᠆ bioodpady, stanowiące odpady komunalne - 2 razy w miesiącu (1 raz na 2 tygodnie), a w miesiącach
od kwietnia do października 4 razy w miesiącu (1 raz w tygodniu),
c) nieruchomości niezamieszkałe (działalność produkcyjna, usługowa, handlowa i obiekty użyteczności
publicznej) - nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu (1 raz na 2 tygodnie),
d) z terenów komunalnych (przystanki autobusowe, parkingi, miejsca przed kościołami, przy świetlicach,
placach zabaw i inne) - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.
2) Na obszarach miejskich:
a) z zabudowy jednorodzinnej - 1 raz w miesiącu, w tym:

᠆ bioodpady, stanowiące odpady komunalne - 1 raz w miesiącu, a w miesiącach od kwietnia do
października 2 razy w miesiącu (1 raz na 2 tygodnie),
b) z zabudowy wielorodzinnej - 2 razy w miesiącu, a w miesiącach od kwietnia do października 4 razy
w miesiącu (1 raz w tygodniu), w tym:

᠆ bioodpady, stanowiące odpady komunalne - 2 razy w miesiącu, a w miesiącach od kwietnia do
października 4 razy w miesiącu (1 raz w tygodniu),
c) nieruchomości niezamieszkałe (działalność produkcyjna, usługowa, handlowa i obiekty użyteczności
publicznej) - nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu (1 raz na 2 tygodnie),
d) z terenów komunalnych (przystanki autobusowe, parkingi, place zabaw i inne) - nie rzadziej niż 2 razy
w tygodniu,
e) z placów targowych w mieście Sędziszów - w każdy poniedziałek i piątek oraz na zgłoszenie zarządcy
w terminie 24 h od zgłoszenia.
3. Przeterminowane leki można przekazać do wyznaczonych aptek na terenie miasta Sędziszów, skąd będą
odbierane dwa razy w roku w miesiącach marzec i październik.
4. Odpady budowlane i rozbiórkowe będą gromadzone w kontenerze dostarczonym przez odbierającego
odpady na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości - odbiór bezpośrednio sprzed nieruchomości.
5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabrytowe, zużyte opony
odbierane będą bezpośrednio sprzed nieruchomości dwa razy w roku w miesiącach marzec - maj oraz wrzesień
- listopad, wg podanych do publicznej wiadomości harmonogramów objazdu.
Rozdział 3.
Sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
§ 3. 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwany dalej skrótem PSZOK, dla Gminy
Sędziszów zlokalizowany jest w Sędziszowie przy ul. Polnej 29, na terenie Bazy Zakładu Usług Komunalnych
Sp. z o.o., prowadzony i obsługiwany przez Gminę Sędziszów z siedzibą ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów.
2. PSZOK czynny jest w każdy roboczy czwartek miesiąca w godzinach od 8:00 do 14:00.
3. PSZOK przyjmuje następujące frakcje odpadów komunalnych zebranych selektywnie:
1) papier,
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2) metale,
3) tworzywa sztuczne,
4) szkło,
5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
6) odpady niebezpieczne,
7) przeterminowane leki i chemikalia,
8) 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 igły i strzykawki,
9) zużyte baterie i akumulatory,
10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
11) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
12) zużyte opony,
13) odpady budowlane i rozbiórkowe,
14) odpady tekstyliów i odzieży.
4. Ogranicza się przyjmowanie przez PSZOK następujących frakcji odpadów zbieranych selektywnie:
1) odpadów wielkogabarytowych do 250 kg rocznie z zadeklarowanej nieruchomości,
2) zużytych opon do 4 sztuk rocznie z zadeklarowanej nieruchomości,
3) odpadów budowlanych i rozbiórkowych do 1000 kg rocznie z zadeklarowanej nieruchomości.
5. Odpady w PSZOK przyjmowane są do pojemników przeznaczonych na poszczególne frakcje odpadów
komunalnych.
6. Transport odpadów do PSZOK właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na własny
koszt.
Rozdział 4.
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
§ 4. 1. Przypadki niewłaściwego wykonywania usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez podmiot prowadzący PSZOK należy zgłaszać:
1) w sposób pisemny - na adres Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów,
2) telefonicznie - w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 15:00 na numer tel. 41 38 11 127, wew. 508,
3) w formie elektronicznej - na adres e-mail um@sedziszow.pl,
4) osobiście - we właściwej komórce organizacyjnej Urzędu, (Wydział Rolnictwa, Gospodarki Gruntami,
Ochrony Środowiska, Działalności Gospodarczej, Gospodarki Komunalnej i Lokalowej).
2. Zgłoszenie pisemne lub elektroniczne powinno zawierać:
1) imię i nazwisko zgłaszającego,
2) numer telefonu i adres do korespondencji zgłaszającego,
3) adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie,
4) opis zdarzenia.
3. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.
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Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/234/2017 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie określenia 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 (Dz. Urz. Woj.
Świętokrzyskiego z 2017 r. poz. 2725) oraz Uchwała Nr XVI/145/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia
30 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę własną XXXIV/234/2017 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia z dnia
31 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia 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 (Dz. Urz.
Woj. Świętokrzyskiego z 2020 r. poz. 120).
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sędziszowa.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Sędziszów
Adam Mysiara

Id: 7B8E0036-12DF-489D-8069-70F6084316EA. Projekt

Strona 4

Uzasadnienie
Działając na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) rada miejska określa w drodze uchwały
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.
Uchwała określa w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
z uwzględnieniem aktualnych danych adresowych i godzin przyjęć wyszczególnionych frakcji odpadów
zebranych w sposób selektywny oraz 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. Na
podstawie art. 6r ust. 3a wprowadzono ograniczenie przyjmowanych przez punkt selektywnego zbierania
odpadów komunalnych ilości zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych
i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne. Przyjęte w uchwale uregulowania w pełni wyczerpują
delegację ustawową zawartą w powołanych na wstępie przepisach ustawy.
Projekt uchwały podlega zaopiniowaniu przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
Pismem znak: GO.6232.15.2020 z dnia 29.04.2020 r. wystąpiono do Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Jędrzejowie o zaopiniowanie projektu ww. uchwały w zakresie częstotliwości
odbierania odpadów.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jędrzejowie pismem znak: ................................... z dnia
............................. zaopiniował projekt uchwały.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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