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Uchwała Nr XXII/124/2012 

Rady   Gminy  Solec-Zdrój 

z dnia  28 grudnia 2012 roku 

 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

 

 

               Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1                                                              
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; 
zm.: 2002 r. Nr 23,poz.220 , Nr 62, poz.558 , Nr 113,poz.984 ; Nr 153,poz.1271 ; Nr 214,poz.1806, 
2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162,poz.1568; 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116,poz.1203; 2005r. Nr 172. 
poz.1441; 2006 r. Nr 17,poz. 128; Nr 181, poz.1337; 2007 r. Nr 48,poz. 327; Nr 138,poz.974; Nr 
173,poz. 1218; 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz.1458; 2009 r. Nr 52,poz. 420;Nr 157,poz.124; 
2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146; Nr 40, poz. 230;Nr 106,poz.675; 2011 r. Nr 21, poz.113; Nr 117, 
poz.679; Nr 134, poz. 777; Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281; 2012 r. poz. 567) oraz art. 6 r ust. 3 
ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 
roku poz. 391)  
 
Rada Gminy Solec-Zdrój uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Zgodnie z przyjętą na terenie gminy Solec-Zdrój średnią ilością wytworzonych odpadów przez 
jednego mieszkańca w ciągu miesiąca w ilości 40 litrów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane są: 

1) zmieszane odpady komunalne, 

2) papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne, szkło i odpady opakowaniowe ze szkła oraz 
opakowania wielomateriałowe zebrane w sposób selektywny, 

3) przeterminowane leki i chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.), zuŜyte 
baterie i akumulatory, zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, zuŜyte opony, tekstylia, 
opakowania po środkach ochrony roślin, odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym 
odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, a takŜe odpady zielone zebrane w sposób 
selektywny. 

§ 2. 
Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w 
§ 4, traktowane będą jako odpady zmieszane.  

 
§ 3. 

1. Odpady komunalne zmieszane, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane będą z gospodarstw domowych w 
Solcu-Zdroju raz w miesiącu, w pozostałych miejscowościach raz na dwa miesiące z 
zastrzeŜeniem ust. 3. 

2. Odpady komunalne zebrane w sposób selektywny zgodnie z §4, w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane będą 
z gospodarstw domowych w Solcu-Zdroju raz w miesiącu, w pozostałych miejscowościach raz 
na dwa miesiące z zastrzeŜeniem ust. 3. 
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3. Odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1 i 2 odbywa się zgodnie z 
harmonogramem odbioru ustalonym przez Gminę Solec-Zdrój z przedsiębiorcą odbierającym 
odpady komunalne, z którym Gmina zawarła umowę na odbieranie i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych oraz podanym, w sposób zwyczajowo przyjęty do publicznej 
wiadomości mieszkańcom.  

 
§ 4. 

1. Szkło i odpady opakowaniowe ze szkła zbierane selektywnie umieszcza się w pojemniku lub 
worku w kolorze zielonym. 

2. Papier, tekturę i tekstylia zbierane selektywnie umieszcza się w pojemniku lub worku w 
kolorze niebieskim. 

3. Tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe zbierane selektywnie umieszcza 
się w pojemniku lub worku w kolorze Ŝółtym. 

4. Odpady biodegradowalne, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, a takŜe 
odpady zielone umieszcza się w pojemniku lub worku w kolorze brązowym lub 
przydomowym kompostowniku, zarejestrowanym w gminie. 

 
§ 5. 

1. Przeterminowane leki naleŜy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać do 
aptek. 

2. Meble i odpady wielkogabarytowe odbierane będą na indywidualne zgłoszenie właściciela 
nieruchomości do przedsiębiorcy wskazanego przez gminę lub raz w roku odbierane będą z 
nieruchomości. 

3. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku prowadzenia drobnych robót 
budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia 
robót do właściwego organu administracji, odbierane będą na indywidualne zgłoszenia od 
właściciela nieruchomości do przedsiębiorcy wskazanego przez Gminę. 

4. ZuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny moŜna przekazać do gminnego punktu selektywnego 
zbierania odpadów lub raz w roku odbierany będzie z nieruchomości. 

5. Chemikalia, baterie i akumulatory moŜna przekazać do gminnego punktu selektywnego 
zbierania odpadów lub raz w roku odbierane będą z nieruchomości. 

 

§ 6. 

1. Do wyznaczonych gminnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
przyjmowane będą bezpłatnie następujące rodzaje odpadów: chemikalia (farby, 
rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.), zuŜyte baterie i akumulatory, zuŜyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, zuŜyte opony, opakowania po środkach ochrony roślin, odpady komunalne 
ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, a takŜe odpady 
zielone zebrane w sposób selektywny. 

2. Dni i godziny działania gminnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
zostaną podane mieszkańcom do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

3. Mobilne punkty zbierania odpadów stanowiące punkty selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych świadczą usługi dla właścicieli nieruchomości odbierając w szczególności: 
zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz meble i odpady wielkogabarytowe.  

4. Harmonogram świadczenia usług przez mobilne punkty zbierania odpadów komunalnych 
będzie podany do publicznej wiadomości mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty.  

 
§ 7. 

1. Podmiot odbierający odpady komunalne, o których mowa w §1 pkt 1 i 2, odbierze wyłącznie 
te odpady, które są umieszczone w oznaczonych pojemnikach i workach. 

2. Odpady zgromadzone obok pojemników i worków, o którym mowa w ust. 1, a takŜe 
umieszczone w pojemnikach i workach niespełniających wymogów, nie będą odbierane.  
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3. W dniu odbioru odpadów komunalnych naleŜy zapewnić łatwy dostęp dla pracowników 
przedsiębiorcy odbierającego odpady bez konieczności otwierania wejścia na teren 
nieruchomości lub wystawiać pojemniki i worki na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren 
nieruchomości. 

 
§ 8. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój. 
 

§ 9. 

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i  wchodzi w 
Ŝycie  po upływie 14 dni od daty publikacji, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku. 

 
                                                 

 Przewodniczący Rady 
 
 Czesław Stępień 
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                                               U z a s a d n i e n i e 

 
 
Zgodnie z art. 6c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 391) gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 
 
W celu wywiązania się z nowych obowiązków Rada Gminy przyjmuje szereg uchwał, w tym uchwałę 
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, której 
wysokość określa odrębna uchwała.  
 
Odebranie odpadów od właścicieli nieruchomości w ramach ustalonej opłaty ma na celu w ograniczyć 
ilość odpadów zagospodarowywanych w sposób niezgodny z prawem, tj. spalanie, dzikie wysypiska. 
 
Uchwała 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 
stanowi akt prawa miejscowego i jest podstawą dalszych działań mających na celu wprowadzenie 
nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie.  Uchwała ta jest teŜ 
bezpośrednio związana z uchwałami: w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, w sprawie terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie określenia wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez 
właściciela nieruchomości. Stąd teŜ podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
 
 
 
 Przewodniczący Rady 
 
 Czesław Stępień 
 


