
UCHWAŁA NR XXI/126/2020       

RADY GMINY SOLEC-ZDRÓJ 

Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2020 R. 

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

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 

tych odpadów 

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z zm.) art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) 

Rada Gminy w Solcu-Zdroju uchwala co następuje: 

 

§ 1 

 Określa się szczegółowy sposób i zakres odbierania i zagospodarowania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zamian za uiszczoną opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

1. Od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierana jest każda ilość wytworzonych 

odpadów komunalnych umieszczonych w pojemnikach i w workach, określonych  

w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Solec-Zdrój, zwanego dalej 

"Regulaminem", za wyjątkiem odpadów remontowo - budowlanych. 

2. Odpady komunalne takie jak: odpady segregowane i pozostałości po segregacji w zamian 

za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi odbierane będą z gospodarstw domowych we wszystkich miejscowościach 

Gminy Solec-Zdrój 

3. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

na terenie gminy Solec-Zdrój określa się następująco: 

1) z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej na terenie gminy: 

a) odpady niesegregowane (zmieszane) i odpady pozostałe po selekcji: - raz na 2 

tygodnie w okresie od kwietnia do października, - raz na miesiąc w okresie od 

listopada do marca, 

b) papier – co dwa miesiące, 



c) szkło – co dwa miesiące, 

d) metale i tworzywa sztuczne – co dwa miesiące, 

e) bioodpady: - raz na 2 tygodnie w okresie od kwietnia do października, - raz na 

miesiąc w okresie od listopada do marca, 

f) odpady elektryczne i elektroniczne – raz na rok, 

g) odpady niebezpieczne – raz na rok, 

h) odpady rozbiórkowo – budowlane – na indywidualne zgłoszenie przez właściciela 

nieruchomości do przedsiębiorcy, 

i) meble i odpady wielkogabarytowe – raz na rok; 

2) z obszarów zabudowy wielorodzinnej na terenie wsi: 

a) odpady niesegregowane (zmieszane) i odpady pozostałe po selekcji: - raz na tydzień 

w okresie od kwietnia do października, - raz na miesiąc w okresie od listopada do 

marca  

b) papier – raz na miesiąc, 

c) szkło – raz na miesiąc, 

d) metale i tworzywa sztuczne – raz na miesiąc, 

e)) bioodpady: - raz na tydzień w okresie od kwietnia do października, - raz na miesiąc 

w okresie od listopada do marca 

f) odpady elektryczne i elektroniczne – raz na rok, 

g) odpady niebezpieczne – raz na rok, 

h) odpady rozbiórkowo – budowlane – na indywidualne zgłoszenie przez właściciela 

nieruchomości do przedsiębiorcy, 

i) meble i odpady wielkogabarytowe - raz na rok. 

4. Terminy odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

określa harmonogram odbioru podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 

przyjęty. 



5. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Zborowie prowadzony przez 

Zakład Usług Wielobranżowych „Hydrosvat” Lucjan Swatek przyjmuje bezpłatnie odpady 

pochodzące z nieruchomości zamieszkałych dostarczone przez właścicieli na własny koszt  

w okresach poza terminem wyznaczonym harmonogramem odbioru bezpośredniego.  

Do PSZOK-u można oddać następujące rodzaje odpadów: 

 a) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

b) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe) 

c) zużyte baterie i akumulatory 

d) zużyte opony 

e) przeterminowane leki 

f) opakowania po środkach ochrony roślin 

g) meble i odpady wielkogabarytowe 

h) odpady zielone 

i) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne 

j) papier, tworzywa sztuczne i szkło, w tym opakowania z papieru, tworzyw 

sztucznych i szkła 

6. Regulamin określający sposób świadczenia usług poprzez prowadzącego Punkt 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest podawany do publicznej wiadomości  

w sposób zwyczajowo przyjęty. 

7. Fakt nie prowadzenia przez właścicieli nieruchomości selektywnej zbiórki odpadów, mimo 

takiej deklaracji, podmiot odbierający odpady komunalne potwierdza sporządzoną przez 

siebie notatką i dokumentacją fotograficzną. 

8. Podmiot odbierający odpady komunalne przekazuje dokumentację, o której mowa w pkt 6 

do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju do wydziału właściwego niezwłocznie po stwierdzeniu 

nieprawidłowości. 

9. Właściciele nieruchomości mogą zgłaszać do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju reklamacje 

dotyczące niewłaściwego świadczenia usługi w formie pisemnej, telefonicznej lub poprzez 

środki komunikacji elektronicznej, nie później niż w terminie 7 dni od daty odbioru odpadów 



określonej w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych lub w terminie 7 dni od daty 

niewłaściwego świadczenia usług poprzez prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych. 

10. Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych podlegają 

zagospodarowaniu w sposób określony w "Regulaminie". 

§ 2 

 Traci moc Uchwała Nr XXI/107/2016 Rady Gminy w Solcu-Zdroju z dnia 23 czerwca 2016 

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

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów, Uchwała Nr XXV/129/2016 Rady Gminy w Solcu-Zdroju z dnia 24 listopada 2016 

roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów oraz Uchwała Nr XX/119/2020 Rady Gminy w Solcu-

Zdroju z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów.  

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój. 

§ 4 

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego  

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji  

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

Paweł Patrzałek 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

 

W związku z wejściem w życie zmian w znowelizowanej ustawie o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 2010) zachodzi potrzeba 

dostosowania prawa miejscowego do nowych przepisów ustawy określonych w art. 6r ust. 3b. 

W świetle wyżej wymienionych przepisów zwiększa się częstotliwość odbioru odpadów 

niesegregowanych (pozostałości po segregacji) i bioodpadów stanowiących odpady 

komunalne. 

W uchwale Nr XX/119/2020 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 27 sierpnia 2020 r w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 

błędnie wskazano numery i datę tracącej moc uchwały wobec tego nastąpiło naruszenie § 126 

Zasad Techniki Prawodawczej (Dz. U. z 2016r. poz. 283, dalej jako: ZTP) w zw. z § 141  

i § 143 ZTP.   

Mając powyższe na uwadze zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały 


