
UCHWAŁA NR XL/ 246/ 2017
RADY GMINY SZYDŁÓW

z dnia 19 października 2017 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), oraz 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1289), po zasięgnięciu 
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie Rada Gminy Szydłów uchwala, co 
następuje: 

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

2.  Gmina przejmuje obowiązki od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekeacyjno - wypoczynkowe i domki letniskowe w zakresie wyposażenia 
nieruchomości w pojemniki do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych oraz w pojemniki i worki do 
selektywnej zbiórki dla nieruchomości zamieszkałych. 

3.  Jeżeli w uchwale jest mowa o pojemniku, uznać należy, że worek jest także rodzajem pojemnika na odpady 
komunalne.

§ 2. Ustala się, iż od właścicieli nieruchomości odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów komunalnych 

§ 3. Ustala się, że odpady komunalne będą odbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz 
z nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe i domków letniskowych według 
ustalonego przez przedsiębiorstwo wywozowe harmonogramu, zgodnie z następującą częstotliwością: 

1) zmieszane odpady komunalne (pozostałości po segregacji): - nie rzadziej niż raz na miesiąc, 

2) odpady segregowane, tj.: 

- papier - nie rzadziej niż raz na miesiąc, 

- szkło - nie rzadziej niż raz na miesiąc 

- metale i tworzywa sztuczne - nie rzadziej niż raz na miesiąc, 

- odpady ulegające biodegradacji - nie rzadziej niż raz na miesiąc.

3) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte 
opony, opakowania po środkach ochrony roślin - nie rzadziej niż dwa razy w roku w ramach tzw. wystawki.

§ 4. 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (w skrócie PSZOK) świadczy usługi na rzecz 
mieszkańców gminy Szydłów w zakresie przyjmowania odpadów zebranych selektywnie. W PSZOK przyjmowane 
są następujące frakcje odpadów: 

- papier, 

- szkło 

- metal, 

- tworzywa sztuczne, 

- opakowania wielomateriałowe, 

- opakowania po środkach ochrony roślin, 

- zużyte baterie i akumulatory, 

- zużyty sprzęt eklektyczny i elektroniczny, 

- meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
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- odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych, 

- zużyte opony, 

- odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone. 

2. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest na terenie Zakładu 
Gospodarki Odpadami Komunalnymi w miejscowości Rzędów 40, 28-142 Tuczępy. PSZOK czynny jest od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00 oraz w sobotę od 7.00 do 15.00 (za wyjątkiem dni ustawowo 
wolnych od pracy). 

3. Przyjmowanie odpadów komunalnych dostarczonych do PSZOK odbywa się po okazaniu dokumentu 
potwierdzającego zamieszkanie na terenie gminy Szydłów. 

4. Do PSZOK mieszkańcy gminy Szydłów mogą nieodpłatnie dostarczyć odpady komunalne zebrane w sposób 
selektywny, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza ustalonym harmonogramem.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłów. 

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr VI / 26 / 2015 Rady Gminy Szydłów 
z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych 
odpadów. 

§ 7. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

2.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego, z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2018 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy 

mgr Janusz Juszczak
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