
UCHWAŁA NR XXVI/157/ 2020 
RADY M I E J S K I E J W SZYDŁOWIE 

z dnia 26 listopada 2020 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.l i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U . z 2020 r., poz. 713, poz. 1378) art. 6r ust. 3 i ust. 3c ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U . z 2020 r., poz. 1439), po 
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie, Rada Miejska 
w Szydłowie 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, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe, w zakresie wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz w worki do selektywnej zbiórki. 

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, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe, według ustalonego przez przedsiębiorstwo wywozowe harmonogramu, 
zgodnie z następującą częstotliwością: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady stanowiące odpady komunalne: 

a) w okresie od 01 kwietnia do 31 października: 

- w zabudowie wielolokalowej - nie rzadziej niż raz na tydzień, 

- w zabudowie jednorodzinnej - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 

b) w okresie od 01 listopada do 31 marca: 

- w zabudowie wielolokalowej - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

- w zabudowie jednorodzinnej - 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, opakowania wielomateriałowe - 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) popiół w sezonie od 1 października do 31 marca każdego roku - nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

§ 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, 



- metale, 

- tworzywa sztuczne, 

- opakowania wieloraateriałowe, 

- bioodpady stanowiące odpady komunalne, 

- odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodar- stwach domowych w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi, w szczególności igły i strzykawki, 

- zużyte baterie i akumulatory, 

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

- meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

- odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych, 

- zużyte opony, 

- przeterminowane leki i chemikalia, 

- odpady z tekstyliów i odzieży. 

2. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 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. W PSZOK nie są przyjmowane niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, materiały zawierające 
azbest i papę oraz inne odpady, nie pochodzące z gospodarstw domowych. 

5. 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. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady od właścicieli 
nieruchomości lub podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy zgłaszać: 

- pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów, 

- telefonicznie do Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska,Rolnictwa i Drogownictwa na nr 
tel. /41/-354 -51-25 wew. 238 lub elektronicznie na adres: gmina@szydlow.pl 

2. Przypadki nieodebrania odpadów w terminie zbiórki określonym w harmonogramie, należy zgłaszać 
niezwłocznie, tego samego dnia pod numer telefonu: /41/-354 -51-25 wew. 238. 

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej wskazanie osoby od której pochodzi, jej adres do 
korespondencji, telefon kontaktowy oraz określenie przypadków i terminu niewłaściwego świadczenia usługi. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szydłów. 

§ 7. Z dniem wejścia wżycie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr V I I / 46/ 2019Rady Miejskiej 
w Szydłowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 
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§ 8. Uchwala podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą 
obowiązywania od dnia 1 stycznia 2021 roku. 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej 

Katarzyna Skuza 



UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr XXVI / 157/ 2020 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 26 listopada 
2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów 

Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 6r ust. 3. oraz art. 6r ust. 3b ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jednolity tekst Dz. 
U. z 2020 r.poz.1439), Rada Miejska w Szydłowie obowiązana jest określić 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 właścicieli 
nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych. 

W projekcie uchwały określono częstotliwość odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, uwzględniając postanowienia przyjęte 
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Szydłów. 

Ponadto w związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U z 2020 r. poz.1439) oraz art. 
40 ust 2 b ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań 
osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 875, poz. 1086), Rada Miejska w Szydłowie zobowiązana jest 
dostosować uchwały wydane przed dniem wejścia w życie znowelizowanej ustawy, do 
przepisów nadanych nową ustawą. 

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów 


