
UCHWAŁA NR XXX/185/2012 
RADY GMINY NOWY KORCZYN 

z dnia 19 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. 6r 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) oraz 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 (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§ 1.  
Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości na których gromadzone są odpady komunalne, zwanych 
dalej "właścicielami nieruchomości" i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§ 2.  
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 § 3 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 § 3 pojemnikach, w tym workach z folii LDPE  prowadzone będzie 
z częstotliwością jeden raz   w miesiącu, 

5) odbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie prowadzone w terminach 
wyznaczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne z częstotliwością co 
najmniej jeden raz do roku,  

6) odbiór odpadów wielkogabarytowych będzie miał miejsce w terminach wyznaczonych przez 
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne z częstotliwością co najmniej dwa razy do roku.  

§ 3.  
Gmina organizuje odbiór wszystkich odpadów komunalnych powstałych w gospodarstwie 

domowym w pojemnikach o których mowa w § 14 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Nowy Korczyn.  

§ 4.  
1. Segregacji podlegają następujące frakcje odpadów: papier, makulatura, tektura, tworzywa 

sztuczne, metal, szkło, odpady wielomateriałowe oraz odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady 
zielone.  

2. W przypadku nieruchomości wielolokalowych dopuszcza się przekazanie frakcji odpadów, 
o których mowa w § 4 ust. 1 do punktu selektywnej zbiórki odpadów.  



3. Dopuszcza się przekazanie pozostałych frakcji odpadów tj. chemikalia, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe 
oraz zużyte opony powstałe w gospodarstwie domowym do punktu selektywnej zbiórki wskazanego 
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady.  

4. Przeterminowane leki należy przekazywać do punków zbiórki zlokalizowanych na terenie aptek 
i placówek służby zdrowia.  

5. Zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe należy przekazywać do 
punktów zbiórki zlokalizowanych na terenie placówek oświaty i świetlic wiejskich.  

§ 5.  
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

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

Województwa Świętokrzyskiego.  



UZASADNIENIE 
 
 
       Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 
i porządku  w  gminach,  rada  gminy  określa, 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, a w szczególności: 
- ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, 
- częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości, 
- sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 
 


