
Załącznik nr 10 do SIWZ 
 

U C H W A Ł A  NR XIX/21/2013 

Rady Gminy Kluczewsko 

z dnia 26 kwietnia  2013 roku 

 

w sprawie określenia 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 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42  ustawy z dnia 8 

marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz.U.Nr 142 poz. 1591, zmiana z 

2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 

1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 

1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 

128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. 

Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52  poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. 

Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 

679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153)   oraz art. 6 r 

ust. 3  ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(t.j. Dz.U z 2012 r. poz. 391 i 951, z 2011 r. Nr 152 poz. 897, oraz z 2013 r. poz. 21 i 228) 

Rada Gminy Kluczewsko uchwala co następuje: 

 

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

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (zamieszkałych i niezamieszkałych) 

oraz ich zagospodarowanie w zamian za uiszczaną opłatę poprzez ustalenie: 

- rodzajów i ilości odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości, 

- częstotliwości odbierania odpadów z nieruchomości, 

- sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

 

§ 2. 1. Ustala się iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości (zamieszkałych 

i niezamieszkałych) opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

1) odbiera się następujące rodzaje odpadów komunalnych: 

a) niesegregowane odpady komunalne , 

b) selektywnie zbierane odpady komunalne 

- papier i tektura 

- szkło bezbarwne i kolorowe 

- tworzywa sztuczne 

- metal 

- opakowania wielomateriałowe 

- odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji 

– bezpośrednio od właścicieli z nieruchomości. 

2) odbiera się odpady komunalne selektywnie zbierane: 

- leki (przeterminowane i niepotrzebne), 

- zużyte baterie,  

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

- meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

- chemikalia, 

- akumulatory, 



- zużyte opony, 

- odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku prac nie wymagających 

pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót, 

- w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na Bazie KUZG w 

Jeżowcu i 2 razy w roku z nieruchomości.  
Przeterminowane i niepotrzebne leki, zużyte baterie oraz akumulatory będą zbierane 

również do specjalistycznych pojemników na terenie gminy”. 

2. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z obszarów zabudowy 

jednorodzinnej, nastąpi po zapewnieniu możliwości dostępu do pojemnika (worka) tzn. 

wystawieniu ich do odbioru przed ogrodzenie nieruchomości w miejscu umożliwiającym 

swobodny dojazd. 

3. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z obszarów zabudowy 

wielorodzinnej nastąpi po zapewnieniu przez właścicieli nieruchomości możliwości 

swobodnego dojazdu do pojemników. 

4. Odpady komunalne odbierane będą w każdej ilości zebranej przez właściciela 

nieruchomości.  

5. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej przez 

mieszkańców, Gmina zapewni właścicielom nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz wyposaży 

nieruchomości w pojemniki. 

 

§ 3. 1. Właścicielce nieruchomości gromadząc odpady komunalne stosują następujące rodzaje 

pojemników: 

a) worki o pojemności od 60 l do 120 l, 

b) pojemniki o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l, 

c) kontenery KP-7 o poj. 7000 l, 

d) kosze min. 10 l – 30 l, 

- o odpowiedniej kolorystyce do danej frakcji w ilości i o pojemności według potrzeb danej 

nieruchomości. 

2. Ustala się następującą kolorystykę pojemników (pojemniki i worki): 

- kolor niebieski – dla papieru i tektury, 

- kolor biały – dla szkła bezbarwnego, 

- kolor zielony – dla szkła, 

- kolor żółty – dla metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, 

- kolor brązowy – dla odpadów ulegających biodegradacji (w tym odpadów zielonych), 

- kolor szary lub czarny – dla pozostałych odpadów (w tym niesegregowanych). 

 

§ 4. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości (zamieszkałych, niezamieszkałych). 

1. Odpady komunalne - niesegregowane: 

1) z zabudowy jednorodzinnej  - 1 raz w miesiącu, 

2) z zabudowy wielorodzinnej  - 1 raz w miesiącu, 

3) z terenów komunalnych 

- z koszy ulicznych - w/g potrzeb 

4) z działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej -  1 raz w miesiącu. 

2. Odpady komunalne gromadzone selektywnie: (papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, 

metal, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji w tym odpady 

opakowaniowe ulegające biodegradacji) 

1) z zabudowy jednorodzinnej     - 1 raz  na 2 miesiące, 

2) z zabudowy wielorodzinnej    - 1 raz na 2  miesiące, 



3) z nieruchomości niezamieszkałych  - 1 raz na 2  miesiące. 

 

§ 5. Ustala się miesięczną ilość odpadów wytworzonych na nieruchomościach zamieszkałych 

w celu określenia ilości pojemników: 

1) w zabudowie jednorodzinnej - 60 l odpadów na mieszkańca 

2) w zabudowie wielorodzinnej - 60 l odpadów na mieszkańca 

 

§ 6. 1. Ustala się miesięczną ilość odpadów wytworzonych na nieruchomościach 

niezamieszkałych w celu określenia ilości pojemników, według podanych niżej zasad: 

1) dla szkół wszelkiego typu, żłobków i przedszkoli - 3 l na każdego ucznia i pracownika, 

2) dla lokali handlowych, dyskotek, domów weselnych - 50 l na każde 10 m
2
 powierzchni 

całkowitej, 

3) dla przychodni zdrowia, aptek, domów kultury – 2,5 l na każde 10 m
2
 powierzchni 

całkowitej, 

4) dla biur, instytucji, agencji finansowych i ubezpieczeniowych - 50 l na każdego 

zatrudnionego, 

5) dla lokali gastronomicznych oraz  barów - 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, 

6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń 

biurowych i socjalnych - 120 l na każdych 10 pracowników, 

7) dla gospodarstw agroturystycznych i stanic harcerskich  - 20 l na jedno łóżko, 

8) dla plebanii, związków wyznaniowych – 60 l na mieszkańca; 

2. Właściciele nieruchomości dostosują ilość i wielkość pojemników do potrzeb. 

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy. 

 

§  8. Traci moc uchwała Nr XVII/58/2012 Rady Gminy Kluczewsko 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, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego,  z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 rok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

U Z A S A D N I E N I E 
 

do Uchwały Rady Gminy Kluczewsko Nr XIX/21/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 roku w 

sprawie określenia 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 

 

 

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 roku poz. 391) od dnia 1 stycznia 2012 roku weszły w 

życie nowe przepisy dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi. Rada Gminy w 

Kluczewsku w drodze uchwały zobowiązana jest do określenia szczegółowego sposób 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. Przy ustalaniu 

powyższych zasad wzięto pod uwagę zapisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Kluczewsko przyjętego do realizacji Uchwałą Nr XVII/52/2012 Rady Gminy 

Kluczewsko z dnia 28 grudnia  2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Kluczewsko, zmienionego Uchwałą Nr XIX/17/2013 z 

dnia 26 kwietnia 2013 roku, w związku z przejęciem przez Gminę obowiązku wyposażenia 

nieruchomości w pojemniki i worki na odpady komunalne.  

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 

 

 

 


