
UCHWAŁA NR XX/154/2020 
RADY GMINY ZŁOTA 

z dnia 2 grudnia 2020 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 terenie Gminy 

Złota 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. li art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6r ust. 3, 3a i 3d ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.Dz. U. z 2020 r. poz.1439), 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. 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną  opłatę, o której mowa w §1, odbierane będą  
bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zgodnie z harmonogramem odbioru następujące 
frakcje odpadów: 

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

selektywnie zebrane odpady komunalne, obejmujące frakcje: 

papier, 

szkło, 

metale i tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe 

odpady ulegające biodegradacji, 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

O meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

g) zużyte opony 

§ 3. 1. Częstotliwość  odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na 
terenie Gminy Złota określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

4. 1. Ustala się  następujący sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki 
OdpadówKomunalnych (PSZOK) zlokalizowany na terenie gminy Złota pod adresem: ul Sienkiewicza 89, 28-
425 Złota. 

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych,odbierać  będzie od mieszkańców Gminy Złota następujące frakcje odpadów stanowiące 
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony jest samodzielnie przez Gminę  Złota. 
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
realizuje podmiot wybrany w postępowaniu przetargowym. 

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. 

Transport odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zapewnia mieszkaniec we 
własnym zakresie i na własny koszt. 
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§ 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: 

telefonicznie na nr telefonu: 41 3561601, 

pod adresem e-mail: ug@gminazlota.pl  

pisemnie, 

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. 6. Traci moc Uchwała Nr 111/15/2018 Rady Gminy Złota z dnia12 grudnia 2018r. 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 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Złota. 

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

§ 9. 9. Uchwała wchodzi w życie z dnieml stycznia 2021r. 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/154/2020 

Rady Gminy Złota 

z dnia 2 grudnia 2020 r. 

Częstotliwość  odbioru odpadów komunalnych z budynków mieszkalnych jednorodzinnych 
i wielolokalowych zlokalizowanych na terenie Gminy Złota 

1. budynki mieszkalne jednorodzinne: 

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne — w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż  
raz na dwa tygodnie, a w miesiącach od listopada do marca nie rzadziej niż  jeden raz w miesiącu, 

segregowane odpady komunalne: 

papier - w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury — co najmniej 
jeden raz w miesiącu, 

szkło — w tym, odpady opakowaniowe ze szkła — co najmniej jeden raz w miesiącu, 

metale i tworzywa sztuczne — w tym, odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, 
w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz opakowania wielomateriałowe - co najmniej 
jeden raz w miesiącu, 

odpady ulegające biodegradacji — ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów - w okresie od kwietnia 
do października nie rzadziej niż  raz na dwa tygodnie, a w miesiącach od listopada do marca nie rzadziej 
niż  jeden raz w miesiącu, 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie rzadziej niż  dwa razy w roku 

meble i inne odpady wielkogabarytowe nie rzadziej niż  dwa razy w roku 

zużyte opony nie rzadziej niż  dwa razy w roku 

2. budynki mieszkalne wielolokalowe: 

niesegragowane (zmieszane) odpady komunalne — w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż  
raz na tydzień, a w miesiącach od listopada do marca nie rzadziej niż  jeden raz w miesiącu, 

segregowane odpady komunalne: 

papier - w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury — co najmniej 
jeden raz w miesiącu, 

szkło — w tym, odpady opakowaniowe ze szkła — co najmniej jeden raz w miesiącu, 

metale i tworzywa sztuczne — w tym, odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, 
w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz opakowania wielomateriałowe - co najmniej 
jeden raz w miesiącu, 

odpady ulegające biodegradacji — ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów - w okresie od kwietnia 
do października nie rzadziej niż  raz na tydzień, a w miesiącach od listopada do marca nie rzadziej niż  
jeden raz w miesiącu, 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie rzadziej niż  dwa razy w roku 

O meble i inne odpady wielkogabarytowe nie rzadziej niż  dwa razy w roku 

g) zużyte opony nie rzadziej niż  dwa razy w roku 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/154/2020 

Rady Gminy Złota 

z dnia 2 grudnia 2020 r. 

Odpady przyjmowane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: 

1) Odpady surowcowe: 

papier i tektura, 

metale i tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe 

szkło opakowaniowe, 

2) przeterminowane leki i chemikalia, 

3) odpady niebezpieczne 

4) odpady tekstyliów i odzieży, 

5) odpady niekwalifikujące się  do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi, w szczególności igły i strzykawki, 

6) zużyte baterie i akumulatory, 

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

9) zużyte opony, wyłącznie z rowerów, wózków, motorowerów i motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej 
masie całkowitej do 3,5 tony, 

10) oleje i tłuszcze, 

11) opakowania po farbach, lakierach oraz innych środkach chemicznych, olejach silnikowych 
i hydraulicznych, 

12) opakowania po środkach ochrony roślin, 

13) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, pochodzące z remontów i innych robót 
budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie 
pozwolenia na budowę  lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji 
budowlano — architektonicznej, obejmujące: 

zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 
wyposażenia(cegła, tynki, glazura, płyty karton-gips), 

tworzywa sztuczne 

okna, 

drzwi, 

z wyłączeniem odpadów azbestu, smoły, papy, 

Ogranicza się  ilość  odpadów przyjmowanych przez PSZOK od właścicieli nieruchomości: - zużyte 
opony, wyłącznie z rowerów, wózków, motorowerów i motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie 
całkowitej do 3,5 tony maksymalnie 4 sztuki na osobę  w ciągu roku, zgodnie z ilością  osób zamieszkałych 
wskazaną  przez właściciela nieruchomości w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, 

Odpady wielkogabarytowe -100 kg/rok, 

Odpady budowlane 2m3/rok 

J 
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Uzasadnienie 

Niniejszy projekt uchwały przygotowano w związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2017 r. 
Rozporządzenia Ministra środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 19) w sprawie 
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, wprowadzającego wspólny 
system segregacji odpadów komunalnych na terenie całego kraju. 

Rozporządzenie określa szczegółowy sposób segregacji wybranych frakcji odpadów, a także wskazuje, 
które odpady spośród wymienionych w art. 3b ust. 1 i art. 3c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz.U. z 2020 r. poz. 1439) podlegają  obowiązkowi 
selektywnego zbierania. Odpady komunalne będą  podzielone na cztery główne frakcje - papier (kolor 
pojemnika niebieski), metale i tworzywa sztuczne (kolor pojemnika żółty), opakowania szklane (kolor 
pojemnika zielony), odpady „bio"- biodegradowalne (kolor pojemnika brązowy) oraz odpady zmieszane. 

Zgodnie z art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c i 3d ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) w przedłożonym projekcie uchwały określono częstotliwość  
odbioru poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych. Projekt uchwały określa tryb i sposób zgłaszania 
przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę  
odbierającego odpady komunalne lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, oraz określa sposób świadczenia usług przez ten punkt. 

Projekt uchwały podlega zaopiniowaniu przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju 
w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych. 

Wobec powyższego podjęcie przedłożonej uchwały jest celowe i zasadne. 

I 
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