
UCHWAŁA NR III/15/2018
RADY GMINY ZŁOTA

z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i 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 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz.1454 z późn.zm.), po zasięgnięciu opinii  
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku Zdroju, Rada Gminy Złota uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, o której mowa w §1, odbierane będą w każdej ilości, 
bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zgodnie  z harmonogramem odbioru następujące 
frakcje odpadów:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

2) selektywnie zebrane odpady komunalne, obejmujące frakcje:

a) papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,

b) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,

c) metale, w tym odpady opakowaniowe z metali,

d) tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe 
wielomateriałowe,

e) odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady i odpady zielone,

f) popiół,

g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

h) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

i) zużyte opony.

§ 3. 1. Ustala się, że niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i odpady ulegające biodegradacji, 
w tym bioodpady i odpady zielone, odbierane będą z następującą częstotliwością: raz w miesiącu.
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2. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, obejmujące frakcje: papier, w tym tektura, odpady 
opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, 
metale, w tym odpady opakowaniowe z metali, tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw 
sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, popiół, odbierane będą od właścicieli nieruchomości 
z częstotliwością:  raz na dwa miesiące.

3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, będą 
odbierane bezpośrednio sprzed posesji w terminie określonym harmonogramem, wskazanym przez wykonawcę 
z częstotliwością: raz na 12 miesięcy.

§ 4. 1. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, punkt selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych, odbierać będzie od mieszkańców gminy Złota każdą ilość selektywnie zebranych następujących 
frakcji odpadów komunalnych:

- odpady wielkogabarytowe (np. stare meble, materace itp.)

- zużyte opony różnych rozmiarów pochodzące z gospodarstw domowych

- odpady budowlano - remontowe i rozbiórkowe (z wyjątkiem azbestu, smoły, papy itp.)

- tekstylia i odzież

- farby, tusze, kleje

- opakowania po nawozach i środkach ochrony roślin

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- zużyte baterie i akumulatory,

- świetlówki,

- opakowania aerozolowe

- odpady zielone.

2. Transport odpadów do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zapewnia mieszkaniec we 
własnym zakresie i na własny koszt.

3. Wójt Gminy Złota podaje do publicznej wiadomości (informacje na stronie internetowej Urzędu Gminy 
w Złotej oraz w lokalnej prasie) lokalizację punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz regulamin 
tego punktu, który określa m.in. wykaz odbieranych w punkcie rodzajów odpadów oraz godziny otwarcia.

§ 5. 1. Zgłoszenia niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 
od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, należy 
dokonywać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Urzędu Gminy w Złotej niezwłocznie, lecz 
nie później niż w terminie dwóch dni od zaistnienia takiego zdarzenia:

1) telefonicznie na nr telefonu: 41 3561601,

2) pod adresem e-mail: ug@gminazlota.pl

3) pisemnie,

4) osobiście w siedzibie urzędu.

2. W zgłoszeniu należy podać niezbędne dane adresowe nieruchomości, której zgłoszenie dotyczy, datę 
i sposób niewłaściwego świadczenia usługi oraz imię i nazwisko zgłaszającego.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złota.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Złota

Adam Wypych
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