
UCHWAŁA NR XXII/169/2013
RADY GMINY BEJSCE

z dnia 15 lutego 2013 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012, poz. 391) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Określa się następujący, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a wytwarzane są odpady komunalne oraz ich 
zagospodarowanie w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę poprzez ustalenie: 

1) rodzajów i ilości odbieranych odpadów komunalnych z nieruchomości, 

2) częstotliwości odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, 

3) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

§ 2. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną opłatę przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują 
mieszkańcy oraz przez właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a wytwarzane są odpady 
komunalne odbiera się bezpośrednio od tych właścicieli następujące rodzaje odpadów komunalnych: 

1) niesegregowane odpady komunalne, 

2) selektywnie zbierane odpady komunalne: 

a) papier i tekstylia, 

b) szkło i opakowania szklane, 

c) tworzywa sztuczne, 

d) metal, 

e) odpady ulegające biodegradacji, 

f) odpady wielomateriałowe, 

g) odpady budowlane powstałe w wyniku prac nie wymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę; 

3) selektywnie zbierane odpady komunalne: 

a) leki (przeterminowane i niepotrzebne): w aptekach na terenie gminy, 

b) zużyte baterie: do pojemników w Urzędzie Gminy oraz w szkołach, sklepach i świetlicach na terenie gminy; 

4) selektywnie zbierane odpady komunalne: 

a) odpady wielkogabarytowe, 

b) chemikalia, 

c) akumulatory, 

d) zużyte opony, 

e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w selektywnym punkcie zbiórki odpadów w Bejscach, teren byłej 
bazy SKR, jeden raz na kwartał lub dwa razy w roku z nieruchomości. 

2. Obieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z obszarów zabudowy jednorodzinnej, 
nastąpi po zapewnieniu dostępu do pojemnika – worka, to znaczy wystawienie ich przed ogrodzenie nieruchomości 
w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd. 
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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. 

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości gromadząc odpady komunalne stosują następujące rodzaje pojemników: 

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

2) pojemniki o pojemności 120 l, 240 l, 360 l, 550 l, 1100 l, kp7, o odpowiedniej kolorystyce do danej frakcji 
w ilości i o pojemności według potrzeb danej nieruchomości. 

2. Ustala się następującą kolorystykę pojemników – worków: 

1) kolor niebieski - makulatura, 

2) kolor żółty - tworzywa sztuczne, 

3) kolor zielony - szkło i opakowania szklane, 

4) kolor brązowy - odpady ulegające biodegradacji, 

5) kolor szary - odpady wielomateriałowe, metal. 

§ 4. 1. Odpady komunalne z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na 
których nie zamieszkują mieszkańcy a wytwarzane są odpady komunalne, zbierane selektywnie i niesegregowane 
będą odbierane jeden raz w miesiącu. 

2. Odpady niebezpieczne wysegregowane: zużyte baterie, akumulatory, leki, opony, chemikalia, sprzęt 
elektroniczny i elektryczny winny być dostarczone przez właścicieli nieruchomości do punktów utworzonych na 
terenie gminy, z których będą odbierane według potrzeb lub odbiór nastąpi dwa razy w roku bezpośrednio 
z nieruchomości według podanego do publicznej wiadomości harmonogramu odbioru. 

3. Odpady wielkogabarytowe, meble, odpady budowlane, będą odbierane bezpośrednio z nieruchomości dwa 
razy w roku według podanego do publicznej wiadomości harmonogramu objazdu. 

§ 5. 1. Ustala się miesięczną ilość odpadów wytworzonych na nieruchomościach, na których zamieszkują 
mieszkańcy oraz nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy a wytwarzane są odpady komunalne 
w celu określenia minimalnej ilości pojemników uwzględniając następujące normy: 

1) dla budynków mieszkalnych - 80 l na osobę, 

2) dla szkół i przedszkoli - 12 l na każdego ucznia i pracownika, 

3) dla lokali handlowych - 50 l na każde 10 m² powierzchni całkowitej, 

4) dla lokali gastronomicznych - 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, 

5) dla biur, instytucji, agencji - 50 l na każdego zatrudnionego, 

6) dla hoteli, domów opieki - 20 l na jedno łóżko, 

7) dla zakładów usługowych, rzemieślniczych – 50 l na osobę, 

8) dla ogródków działkowych - 80 l na każda działkę w okresie od 1 marca do 31 października oraz 5 litrów poza 
sezonem. 

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bejsce. 

§ 7. Uchwała w chodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku. 
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Przewodniczący Rady Gminy 
Bejsce 

Stanisław Marzec
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 6c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. W celu wywiązania się z nowych obowiązków 
Rada Gminy Bejsce powinna przyjąć 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. W zamian za uiszczaną przez właścicieli nieruchomości opłatę, której wysokość określa odrębna 
uchwała, gmina Bejsce odbierze odpady komunalnych zebrane w specjalnie przystosowanych pojemnikach 
i workach. Odebranie odpadów od właścicieli nieruchomości w ramach jednej stałej opłaty pozwoli zapewne 
w znaczny sposób ograniczyć ilość odpadów zagospodarowywanych (z przyczyn ekonomicznych) w niedozwolony 
sposób, szkodliwy tak dla zdrowia ludzi jak i dla środowiska naturalnego. 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 Bejsce. Jest 
też 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. 
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