
UCHWAŁA NR XXVII /175/ 2012
RADY GMINY MICHAŁÓW

z dnia 28 grudnia 2012 r.

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

Na podstawie art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. 
Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Michałów uchwala, co 
następuje:Na podstawie 

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

1) W zamian za uiszczoną na dany miesiąc kalendarzowy opłatę o której mowa w § 1 od właściciela 
nieruchomości będą odbierane wszystkie wytworzone zmieszane odpady komunalne oraz odpady zebrane 
selektywnie z wyłączeniem odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych, które powstały w wyniku 
prowadzenia robót wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty; 

2) Odpady gromadzone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych będą od nich 
odbierane według podziału na następujące frakcje: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

b) papier i tektura (w tym opakowania, gazety), 

c) szkło bezbarwne i kolorowe, 

d) tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, 

e) metal, 

f) odpady ulegające biodegradacji, 

g) przeterminowane leki, 

h) chemikalia, 

i) zużyte baterie i akumulatory, 

j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

k) meble i odpady wielkogabarytowe, 

l) zużyte opony, 

m) odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych robót remontowych nie 
wymagających wydania decyzji lub zgłoszenia 

- zebrane selektywnie zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku. 

3) Odpady powstałe na terenie nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi 
w regulaminie utrzymania czystości i porządku będą traktowane jako odpady zmieszane, a ich odbiór będzie 
następował w zamian za opłatę o podwyższonej wysokości, o której mowa w uchwale Nr XXVI/163/2012 Rady 
Gminy Michałów z dnia 28 listopada 2012 r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 
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4) Odbieranie odpadów odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przedsiębiorcę, z którym 
gmina zawarła umowę na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

§ 2. Ustala się, iż: 

1) od właściciela nieruchomości należy odbierać każdą zebraną przez niego ilość odpadów komunalnych, 

2) odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone 
z częstotliwością raz na miesiąc, 

3) odbieranie papieru i tektury, szkła, tworzywa sztucznego, metali, odpadów wielomateriałowych, odpadów 
zielonych gromadzonych w pojemnikach, w tym workach foliowych oddzielnie dla każdej frakcji odpadów 
prowadzone będzie z częstotliwością jeden raz na miesiąc, 

4) odbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie prowadzone w terminach wyznaczonych 
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady elektryczne z częstotliwością raz w roku, 

5) odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz opon będzie miał miejsce w terminach 
wyznaczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne z częstotliwością raz w roku. 

§ 3. 1. W ramach uiszczonej przez właściciela nieruchomości opłaty, o której mowa w § 1 punkty 
selektywnego zbierania odpadów przyjmują wytworzone na terenie nieruchomości następujące frakcje odpadów 
komunalnych: 

1) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

2) zużyte baterie i akumulatory przemysłowe i samochodowe, 

3) zużyte meble i inne odpady wielkogabarytowe 

4) zużyte opony 

5) chemikalia 

6) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, 

7) makulaturę, 

8) szkło, 

9) odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych. 

2. Odbiór przeterminowanych leków prowadzi się w punktach zbiórki zorganizowanych na terenie placówek 
służby zdrowia zlokalizowanych na terenie gminy. 

3. Zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe odbierane są w oznakowanych 
pojemnikach w punktach zbiórki zorganizowanych w placówkach oświatowych zlokalizowanych na terenie 
gminy. 

4. Dostarczenie do wybranego punktu odpadów wymienionych w pkt. 1, 2 i 3 właściciel nieruchomości 
realizuje we własnym zakresie i na swój koszt. 

§ 4. 1. W punktach selektywnej zbiórki odpadów, znajdujących się na terenie Gminy Michałów ustawia się 
oznakowane pojemniki na poszczególne frakcje odpadów komunalnych. 

2. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktów selektywnej zbiórki odpadów odpady 
komunalne zebrane w sposób selektywny. 
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3. Harmonogram odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości oraz informacja o lokalizacji, godzinach 
otwarcia punktów selektywnego gromadzenia odpadów i wykaz odbieranych w nich frakcji odpadów podaje się do 
publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Michałów oraz poprzez wywieszenie 
na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałów. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Michałów 

Zygmunt Mika
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Uzasadnienie
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania 
odpadów komunalnych 

W wyniku zmian ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. podjętych 
1 lipca 2011 r., gminy mają obowiązek objąć wszystkich właścicieli zamieszkanych nieruchomości na terenie 
gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. W celu wywiązania się z nowych obowiązków, Rada 
Gminy Michałów powinna przyjąć uchwałę stanowiącą akt prawa miejscowego w sprawie ustalenia 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi a w szczególności: 
1) ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, 
2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości, 
3) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 
Proponuje się aby w zamian za opłatę uiszczaną przez właściciela nieruchomości odebrać niemal każdą ilość 
odpadów komunalnych powstałych na nieruchomości. W ramach opłaty będą też odbierane ograniczone ilości 
odpadów budowlanych i remontowych. Jest to odpad powstający w sposób nieregularny. Wydaje się, że 
nieuzasadnionym byłoby więc aby odbieranie tego rodzaju odpadu w większych ilościach w związku 
z prowadzonymi pracami budowlanymi lub remontowymi było opłacane przez wszystkich mieszkańców w sposób 
solidarny. 
Uchwała szczegółowo określa usługi, które będą świadczone przez gminę w ramach opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Od właścicieli nieruchomości będą odbierane odpady komunalne zbierane selektywnie 
w podziale na 13 frakcji. 
Na podstawie tej uchwały zostanie przygotowany SIWZ, a po wyłonieniu w przetargu wykonawcy usługi, zostanie 
przygotowany harmonogram odbioru odpadów. 

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 
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