
UCHWAŁA NR XXI/154/2012
RADY GMINY W FAŁKOWIE

z dnia 28 grudnia 2012 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591ze zm.), art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Gminy w Fałkowie uchwala, co następuje: 

§ 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, z nieruchomości odbierane są wytworzone w gospodarstwach domowych następujące frakcje 
odpadów komunalnych: 

1. Powstające na nieruchomości zamieszkałej odpady komunalne zbierane są selektywnie 
„u źródła” w następujących frakcjach odpadów: 

a) papier i tektura, 

b) szkło bezbarwne i kolorowe, 

c) tworzywa sztuczne, 

d) opakowania wielomateriałowe (opakowania po płynnej żywności), 

f) odpady ulegające biodegradacji. 

2. Powstające na nieruchomości zamieszkałej nie wymienione w ust. 1 odpady tj. 

a) przeterminowane leki, i chemikalia, 

b) zużyte baterie i akumulatory, 

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

d) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

e) metal, 

f) zużyte opony 

g) odpady zielone - sezonowo, 

h) popiół - sezonowo,gromadzone są w sposób selektywny oraz przekazywane doPunktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów- zwanym dalejPSZO,prowadzonym przez podmiot wybrany przez gminę. 

3. Powstające w gospodarstwach domowych odpady budowlane i rozbiórkowe niepodlegające obowiązkowi 
zgłoszenia lub pozwolenia na budowę zgodnie z prawem budowlanym gromadzone są na terenie nieruchomości 
w kontenerach i usuwane na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości przez podmiot wybrany przez 
gminę. 

4. Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów, które podlegają obowiązkowi zgłoszenia lub 
pozwolenia na budowę usuwane z nieruchomości na zlecenie i koszt właściciela. 

3. Odpady wymienione w ust. 1 i 2 odbierane są w każdej zebranej przez właściciela nieruchomości ilości. 

§ 2. 1. Odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zebranych „u źródła” 
z nieruchomości zamieszkałych dokonuje systematycznie podmiot wybrany przez gminę z częstotliwościąjeden raz 
w miesiącu. 

2. Odbioru odpadów tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble oraz inne odpady wielkogabarytowe 
dokonuje podmiot wybrany przez gminę zgodnie z podanym do publicznej wiadomości harmonogramem, jednak 
nie rzadziej niżraz na roklub właściciel nieruchomości samodzielnie przekazuje do PSZO. 

3. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym 
zakresie i na własny koszt. 
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4. Informację o lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki gmina podaje do publicznej 
wiadomości na stronie internetowej gminy Fałków oraz na tablicach ogłoszeń 
w sołectwach. 

§ 4. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w ramach gminnego systemu gospodarki 
odpadami przekazywane są uprawnionym podmiotom w celu poddania procesom odzysku lub unieszkodliwienia 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

§ 5. W przypadku braku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów przez właściciela lub zarządcę 
nieruchomości, który taką zbiórkę zadeklarował zobowiązuje się przedsiębiorcę świadczącego usługi w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych do przekazywania informacji o braku selektywnej zbiórki do Urzędu Gminy 
w Fałkowie do 10 dnia następnego miesiąca. Informację należy stosownie udokumentować (notatka służbowa, 
zdjęcie). 

§ 6. Na podstawie informacji, o których mowa w § 5 za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie 
naliczana stawka jak za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez prowadzenia selektywnej zbiórki. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fałków. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2013 r. 
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Uzasadnienie

Uchwała ma charakter obligatoryjny. Obowiązek jej podjęcia wynika z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.391), który stanowi, że 
rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres 
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 szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od 
właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości 
i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 
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