
UCHWAŁA NR XVIII/135/2019
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie  ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach 
(t.j. Dz.U. 2019 poz. 2010) art. 40 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2019 poz. 506 ze zm.), po 
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku- Kamiennej, Rada Miasta 
Skarżyska-Kamiennej uchwala co następuje:

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

1. Od właścicieli nieruchomości odbierane są odpady komunalne określone w Regulaminie utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna, zbierane w pojemnikach lub workach 
o odpowiedniej kolorystyce, zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów ustalonym zgodnie z regulaminem.

2. Odbioru poszczególnych frakcji odpadów należy dokonywać oddzielnie.

3. Odpady odbierane są w godzinach od 7:00 do 20:00 w przypadku nieruchomości jednorodzinnych oraz 
od 6:00 do 20:00 w przypadku nieruchomości wielorodzinnych.

4. Odbiór odpadów komunalnych nie obejmuje załadunku odpadów leżących poza pojemnikami lub 
workami.

5. Zastrzega się możliwość kontroli prowadzenia prawidłowej segregacji zgodnej z regulaminem 
utrzymania porządku i czystości na terenie gminy.

6. W przypadkach utrudnionego dojazdu do nieruchomości pojazdów ciężarowych, gdy właścicielami 
nieruchomości jednorodzinnych są osoby starsze lub niepełnosprawne, dopuszcza się możliwość odbioru 
odpadów z terenu nieruchomości, bez wystawiania pojemników lub worków do krawędzi jezdni.

7. Przypadki o których mowa w pkt 6 należy każdorazowo uzgodnić z odpowiednim wydziałem Urzędu 
Miasta odpowiedzialnym za gospodarkę odpadami komunalnymi.

8. Bioodpady pochodzące z pielęgnacji drzew i krzewów powinny być rozdrobnione w sposób 
umożliwiający ich umieszczenie w pojemniku lub worku.

9. Ogranicza się ilość odpadów odbieranych z nieruchomości dla następujących odpadów:

- opony - maksymalnie 4 sztuki podczas jednego odbioru z gospodarstwa domowego, pochodzące z rowerów, 
motorowerów, motocykli, wózków oraz pojazdów o masie do 3,5 tony, niepochodzące z działalności 
gospodarczej,

- odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ramach opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi przyjmowane są wyłącznie w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych.

10. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zapewnia zbieranie od mieszkańców gminy 
odpadów wskazanych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna.

11. Sposób i zakres świadczenia usług przez PSZOK:

a) punkt jest czynny w następujących dniach i godzinach:

- poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: od 9:00 do 16:00,

- sobota: od 10:00 do 13:00,

- środa - nieczynne,
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b) punkt nie przyjmuje odpadów pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych, tj. przedsiębiorstw, 
instytucji, ogródków działkowych,

c) punkt nie przyjmuje odpadów biodegradowalnych pochodzących z koszenia trawników, przycinki 
pielęgnacyjnych drzew i krzewów z terenów zabudowy wielorodzinnej,

d) wytyczne w zakresie zbieranych bioodpadów:

- punkt nie przyjmuje konarów i grubych gałęzi których długość przekracza 1 metr,

- odpady nie mogą zawierać: zanieczyszczeń natury nieorganicznej (ziemia, kamienie), resztek 
jedzeniowych pochodzenia zwierzęcego, pozostałości po spaleniu,

12. Ogranicza się ilość odpadów przyjmowanych przez PSZOK:

a) odpady remontowe i budowlane pochodzące z gospodarstw domowych w postaci odpadów betonu oraz 
gruzu betonowego z rozbiórek i remontów, gruzu ceglanego, materiałów ceramicznych i elementów 
wyposażenia, tynków, tapet,  - łącznie maksymalnie 2 Mg odpadów w roku z jednego gospodarstwa 
domowego,

b) odpady remontowe i budowlane pochodzące z gospodarstw domowych w postaci waty szklanej, papy, 
styropianu budowlanego - łącznie maksymalnie 20 kg odpadów w roku z jednego gospodarstwa domowego,

c) zużyte opony pochodzące z rowerów, motorowerów, motocykli, wózków oraz pojazdów o masie do 3,5 tony 
- maksymalnie 20 sztuk w ciągu roku dostarczone z jednego gospodarstwa domowego.

13. Określa się sposób przyjęcia odpadów w PSZOK:

a) zgłoszenie pracownikowi punktu rodzaju dostarczanych odpadów,

b) sprawdzenie rodzaju dostarczonych odpadów i ich ważenie,

c) zarejestrowanie przyjętych odpadów w ewidencji z uwzględnieniem następujących danych: data przyjęcia 
odpadów, kod i waga odpadów, imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby dostarczającej odpady (na 
podstawie dowodu tożsamości lub innego dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie gminy), 
adres nieruchomości, z której pochodzą odpady,

d) rozładunek odpadów w miejscu wskazanym przez pracownika PSZOK,

e) odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych i niecieknących pojemnikach, 
posiadających czytelną etykietę umożliwiającą ich identyfikację,

f) osoba dostarczająca odpady do PSZOK jest zobowiązana do: podania danych, o których mowa w pkt. c, 
rozładunku odpadów we własnym zakresie, dostarczania odpadów posegregowanych w sposób 
umożliwiający ich selektywne przyjęcie do PSZOK, niezmieszanych, niezanieczyszczonych, przestrzegania 
zaleceń obsługi punktu, przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym zakazu palenia i używania innych 
źródeł ognia oraz zachowania zasad przemieszczania się wynikającego z oznaczeń.

14. Zgłoszenie reklamacji pisemnej (na adres Urzędu Miasta Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 18), 
telefonicznej (tel. 41 25 20 128) lub poprzez środki komunikacji elektronicznej (na adres e-mail 
poczta@um.skarzysko.pl), dotyczącej nieprawidłowości wykonanej usługi może nastąpić nie później niż 
kolejnego dnia roboczego od daty odbioru odpadów określonej w harmonogramie dla danego typu 
nieruchomości lub kolejnego dnia roboczego od daty niewłaściwego świadczenia usług poprzez prowadzącego 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

§ 2. Traci moc Uchwała NR VIII/34/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z  dnia 28 marca 2019 r. 
w sprawie: ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2020r.

 

Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Golik
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Uzasadnienie

Podjęcie uchwały podyktowane jest potrzebą dostosowania uchwał wydanych przed dniem wejścia
w życie Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1579) do jej przepisów.
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