
UCHWAŁA NR XIX/126/2016
RADY GMINY NOWY KORCZYN

z dnia 18 lipca 2016 r.

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

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6 r ust. 3, 3d ustawy z dnia 13 września 
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 roku poz.250) po zasięgnięciu opinii 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju, Rada Gminy Nowy Korczyn uchwala, co następuje: 

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

§ 2. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, odbierane są: 

1) zmieszane odpady komunalne, 

2) papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne, szkło i odpady opakowaniowe ze szkła oraz opakowania 
wielomateriałowe zebrane w sposób selektywny, 

3) przeterminowane leki i chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.), zużyte baterie i akumulatory, 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlano-
remontowe i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, zużyte opony, tekstylia, opakowania po środkach 
ochrony roślin, odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające 
biodegradacji, a także odpady zielone zebrane w sposób selektywny.

§ 3. Ustala się, iż: 

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

2) odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone 
z częstotliwością raz w miesiącu, 

3) odbieranie papieru i tektury gromadzonych w określonych w § 4 pojemnikach, w tym workach z folii LDPE 
prowadzone będzie z częstotliwością jeden raz w miesiącu, 

4) odbieranie szkła, tworzywa sztucznego, metali, odpadów wielomateriałowych gromadzonych w określonych 
w § 6 pojemnikach, w tym workach z folii LDPE prowadzone będzie z częstotliwością jeden raz w miesiącu, 

5) segregacji podlegają następujące frakcje odpadów: papier, makulatura, tektura, tworzywa sztuczne, metal, 
szkło, odpady wielomateriałowe oraz odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, 

6) z nieruchomości wielorodzinnej odpady komunalne , o których mowa w § 3 odbierane będą dwa razy 
w miesiącu.

§ 4. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w § 6, 
traktowane będą jako odpady zmieszane. 

§ 5. Odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 odbywa się zgodnie z harmonogramem odbioru 
ustalonym przez Gminę Nowy Korczyn z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne, z którym Gmina 
zawarła umowę na odbieranie i transport odpadów komunalnych oraz podanym, w sposób zwyczajowo przyjęty do 
publicznej wiadomości mieszkańcom. 

§ 6. 1. Szkło i odpady opakowaniowe ze szkła zbierane selektywnie umieszcza się w pojemniku lub worku 
w kolorze zielonym. 

2.  Papier, tekturę i tekstylia zbierane selektywnie umieszcza się w pojemniku lub worku w kolorze niebieskim. 

3.  Tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe zbierane selektywnie umieszcza się 
w pojemniku lub worku w kolorze żółtym. 
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4.  Odpady biodegradowalne, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, a także odpady zielone 
umieszcza się w pojemniku lub worku w kolorze brązowym lub przydomowym kompostowniku.

§ 7. 1. Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać do aptek lub 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

2.  Meble, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub raz w roku odbierane będą z nieruchomości. 

3.  Odpady budowlane i rozbiórkowe muszą zostać załadowane do odpowiedniego pojemnika lub kontenera 
uniemożliwiającego pylenie i przekazane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

4.  Zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe należy wydzielić ze strumienia 
odpadów komunalnych i przekazywać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w Punkcie 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w szkołach, placówkach handlowych i usługowych.

§ 8. 1. Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane będą bezpłatnie następujące 
rodzaje odpadów: przeterminowane leki, chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.), zużyte baterie 
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, opakowania po środkach ochrony roślin, 
meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, odpady 
komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, a także odpady zielone 
zebrane w sposób selektywny. 

2.  Dni i godziny działania PSZOK-u zostaną podane mieszkańcom do publicznej wiadomości w sposób 
zwyczajowo przyjęty. 

3.  Mobilny punkt zbierania odpadów komunalnych stanowiący punkt selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych świadczy usługi na rzecz zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, odbierając 
w szczególności: zużyte opony, sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz meble i odpady wielkogabarytowe. 

4.  Harmonogram świadczenia usług przez mobilny punkty zbierania odpadów komunalnych będzie podany do 
publicznej wiadomości mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 9. 1. Podmiot odbierający odpady komunalne, o których mowa w §2 pkt 1 i 2, odbierze wyłącznie te odpady, 
które są umieszczone w oznaczonych pojemnikach i workach. 

2.  W dniu odbioru odpadów komunalnych należy zapewnić łatwy dostęp dla pracowników przedsiębiorcy 
odbierającego odpady bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub wystawiać pojemniki 
i worki na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości.

§ 10. W przypadku niewłaściwego (niezgodnego z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Nowy Korczyn oraz z niniejszą uchwałą) świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów lub 
niewłaściwego prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości może 
taką informację zgłosić telefonicznie pod nr telefonu 41 23 45 412 bądź osobiście w Urzędzie Gminy w Nowym 
Korczynie w Referacie Finansowo – Podatkowym. 

§ 11. Traci moc Uchwała Nr XXX/185/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów. 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Korczyn. 
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§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Nowy Korczyn 

Kazimiera Gołdyn
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Uzasadnienie
Podjęcie nowej uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, ma na celu 
dostosowanie jej zapisów do znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250). Dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na 
podstawie art. 4, art. 6l, art.6n, art. 6r ust. 3 i 4 ww. ustawy zachowują moc na okres na jaki zostały wydane jednak 
nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Przedmiotowa ustawa weszła w życie 
1 lutego 2015 roku. Na podstawie art. 6c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości. W celu wywiązania się z obowiązków Rada Gminy Nowy Korczyn powinna przyjąć uchwałę 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Niniejsza uchwała zawiera zatem 
zmiany narzucone ustawą oraz wynikające z indywidualnej organizacji systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi w Gminie Nowy Korczyn. 
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 
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