
 

 

UCHWAŁA NR XVII/227/16 

RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCINIE 

z dnia 20 czerwca 2016 roku 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 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 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity. Dz U. 2016. 446), art. 6r ust. 3  ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U.2016.250) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 

ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U.2015.1484 z późn. 

zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Tarnowskiej, 

Rada Miejska  w Szczucinie uchwala co następuje: 

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

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w tym: 

1) Rodzaje odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości 

2) Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości; 

3) Sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (dalej PSZOK); 

4) Sposób zagospodarowania odpadów komunalnych; 

5) Tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług 

przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez 

prowadzącego PSZOK. 

§ 2. Ustala się, że od właściciela nieruchomości zamieszkałej odbiera się każdą ilość następujących 

rodzajów odpadów komunalnych: 

1) odpady komunalne zmieszane 

2) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, tj. szkło, papier, tworzywa sztuczne- metal 

3) odpady biodegradowalne- bioodpady stanowiące odpady komunalne 

4) odpady wielkogabarytowe i budowlane 

5) popiół 

§ 3. Odpady wymienione w §2 odbierane są bezpośrednio od właścicieli nieruchomości przez podmiot 

odbierający odpady, wyłoniony w przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 
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§ 4. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, z którym Gmina Szczucin 

zawarła umowę, zobowiązany jest dokonywać odbioru wyżej wymienionych odpadów komunalnych według 

ustalonego harmonogramu, uwzględniającego postanowienia niniejszej uchwały, podanego do publicznej 

wiadomości i dostarczonego mieszkańcom. 

§ 5. Przez budynek wielolokalowy należy rozumieć budynek mieszkalny wielorodzinny zamieszkania 

zbiorowego, użyteczności publicznej lub budynek z wieloma samodzielnymi lokalami. 

§ 6. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych: 

1) Odpady komunalne, wymienione w §2 pkt. 1-3, wytworzone na terenie miejskim w zabudowie 

jednorodzinnej, w okresie od kwietnia do października odbierane będą nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

a w pozostałych miesiącach nie rzadziej niż raz na miesiąc; 

2) Odpady komunalne wymienione w §2 pkt. 1 i 3, wytworzone w budynkach wielolokalowych,  w okresie od 

kwietnia do października odbierane będą raz na tydzień, a w pozostałych miesiącach nie rzadziej niż co 

dwa tygodnie; 

3) Odpady o których mowa w §2 pkt. 1-3 wytworzone na terenie wiejskim, odbierane będą raz w miesiącu. 

4) Odpady wielkogabarytowe odbierane będą co najmniej raz w roku sprzed posesji w akcjach 

organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy. 

5) Popiół zgromadzony w osobnych ocynkowanych pojemnikach lub specjalnych workach, w sezonie 

grzewczym tj. okresie od października do kwietnia, odbierany będzie sprzed posesji trzy razy w sezonie, 

zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem. W pozostałych miesiącach ewentualnie zebrany popiół 

należy samodzielnie dostarczać do punktu selektywnej zbiórki odpadów PSZOK. 

§ 7. 1. Właściciel nieruchomości o zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej, w terminie odbioru odpadów, 

zobowiązany jest udostępnić pojemniki, worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych poprzez ich 

wystawienie poza teren nieruchomości, do granicy działki z drogą publiczną (w tym drogą gminną 

wewnętrzną), w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd, w sposób nie powodujący utrudnień w ruchu 

pieszym i pojazdów mechanicznych. 

2. Na obszarach o zabudowie mieszkalnej wielolokalowej, odpady niesegregowane oraz bioodpady 

stanowiące odpady komunalne, podmiot uprawniony odbierze z miejsc przeznaczonych do ich składowania 

(altany śmieciowe). 

3. Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać 

je do specjalnych oznakowanych pojemników, znajdujących się w punktach aptecznych, lub do punktu 

selektywnej zbiórki odpadów PSZOK. 

4. Zużyte baterie należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać 

je do specjalistycznych pojemników w punktach sprzedaży. 

5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz akumulatory pochodzące z terenu nieruchomości 

odbierane są: 

1) w punktach sprzedaży detalicznej, przy zakupie artykułu tego samego rodzaju, co zużyty; 

2) w wyspecjalizowanych punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

3) sprzed posesji w akcjach organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy Szczucin. 

§ 8. Właściciel nieruchomości, na terenie której w wyniku pielęgnacji terenów zieleni powstają odpady 

zielone, zobowiązany jest do ich selektywnego zbierania i przekazywania firmie odbierającej odpady 

komunalne. Z obowiązku zwalnia się osoby, które prowadzą kompostowanie odpadów roślinnych we własnym 

zakresie i na własne potrzeby, w sposób niepowodujący uciążliwości dla otoczenia. Zasady prowadzenia 

prawidłowej gospodarki odpadami zielonymi są określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Szczucin. 

§ 9. Odpady komunalne powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z zasadami 

określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczucin, będą traktowane jako 

zmieszane odpady komunalne. 
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§ 10. Odpady wymienione w § 2 pkt. 1-5, oraz w §7 pkt. 3-5, w przypadku gdy powstaną na nieruchomości 

zamieszkałej, w ilościach przekraczających możliwość zmagazynowania ich na nieruchomości do czasu 

odbioru przez przedsiębiorcę, mogą być przekazane do PSZOK w każdej ilości. 

§ 11. Odpady budowlane w ramach zryczałtowanej opłaty odebrane będą w punkcie  selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych – są to wyłącznie te odpady, które powstały w wyniku drobnych robót, nie 

wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót budowlanych do starostwa; 

odpady nie spełniające tej definicji przedsiębiorca ma obowiązek odebrać za dodatkowym wynagrodzeniem. 

§ 12. Szczegółowy sposób świadczenia usług przez PSZOK określa Regulamin Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 13. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 

od właścicieli nieruchomości lub przez PSZOK, właściciel nieruchomości zgłasza do Urzędu Miasta i Gminy 

Szczucin, ul. Wolności 3, 33-230 Szczucin, w dowolnej formie, to jest: osobiście, telefonicznie: tel. 14 643-62-

78, pisemnie pocztą tradycyjną na adres tut. Urzędu oraz elektronicznie na adres e-mail: 

sekretariat@umigszczucin.pl . 

§ 14. Określa się następujący sposób zagospodarowania odbieranych odpadów komunalnych: 

1) Zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielone i inne ulegające biodegradacji odbierane od właścicieli 

nieruchomości będą przekazywane do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych 

określona dla regionu tarnowskiego w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Małopolskiego. 

2) Selektywnie zebrane odpady komunalne będą przekazywane do instalacji odzysku i unieszkodliwiania, 

zgodnie z przepisami prawa. 

§ 15. Traci moc uchwała Nr XXX/335/13 Rady Miejskiej w Szczucinie z  dnia  7 listopada 2013 roku. 

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczucin. 

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

Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2016 r. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 Agnieszka Beker 
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Załącznik  

do Uchwały Nr XVII/227/16 

Rady Miejskiej w Szczucinie 

z dnia 20 czerwca 2016 roku 
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Przewodniczący Rady Miejskiej 

 Agnieszka Beker 
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