
UCHWAŁA NR XVI/84/19
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI

z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3, 3a i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.), po 
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, Rada Miejska w Nowej 
Słupi uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy zakres świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Nowa Słupia, w zamian za uiszczoną opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w szczególności:

1) rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości,

2) częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

3) sposób świadczenia usług przez Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwany 
dalej GPSZOK,

4) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług 
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez 
prowadzącego Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

§ 2. 1. Ustala się sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Usługi obejmują:

1) odbieranie ,,u źródła’’ następujących rodzajów selektywnie zebranych odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości:

a) papier i tektura,

b) metale,

c) tworzywa sztuczne,

d) szkło opakowaniowe,

e) opakowania wielomateriałowe,

f) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

g) zmieszane odpady komunalne (resztkowe),
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h) meble i inne odpady wielkogabarytowe odbierane są również ,,u źródła’’ z terenu nieruchomości 
w miejscu ich powstania w formie mobilnych zbiórek, w ustalonych terminach podanych do publicznej 
wiadomości.

2. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Nowa Słupia zapewnia 
wyposażenie:

1) nieruchomości, na których znajdują się budynki mieszkalne jednorodzinne:

a) gospodarstwo domowe od 1 do 4 osób – w jeden pojemnik o pojemności 120l,

b) gospodarstwo domowe powyżej 4 osób – w dwa pojemniki o pojemności 120l lub jeden pojemnik 
o pojemności 240l,

2) nieruchomości, na których znajdują się budynki mieszkalne wielolokalowe – w minimum jeden pojemnik 
o pojemności 1100l, w większą ilość pojemników w zależności od ilości mieszkańców, zgodnie z przyjętą 
średnią ilością odpadów wytwarzanych w gospodarstwie domowym przez jednego mieszkańca wskazaną 
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowa Słupia,

3) nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe przez część roku – w jeden pojemnik o pojemności 120l, do zbierania 
zmieszanych odpadów komunalnych oraz zapewnia niezbędną ilość worków na odpady zbierane w sposób 
selektywny zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowa Słupia. 
Wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki odbywa się za pośrednictwem podmiotu odbierającego 
odpady.

3. W zamian za uiszczoną opłatę Gmina Nowa Słupia zapewnia przyjmowanie do Gminnego Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odpady takie jak:

1) papier i tekturę,

2) metale,

3) tworzywa sztuczne,

4) szkło opakowaniowe,

5) opakowania wielomateriałowe,

6) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

7) przeterminowane leki i chemikalia,

8) odpady niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym  
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 
substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,

9) zużyte baterie i akumulatory,

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

12) zużyte opony,

13) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, pochodzące z remontów i innych robót 
budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie 
pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji 
budowlano – architektonicznej, które właściciele nieruchomości/mieszkańcy gminy we własnym zakresie 
na swój koszt dostarczą do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

§ 3. 1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Nowa Słupia 
zapewnia odbiór odpadów komunalnych wskazanych w §2 ust. 1 pkt 1 ppkt a-g powstałych ,,u źródła’’ od 
właścicieli nieruchomości z następującą częstotliwością:

1) budynki mieszkalne jednorodzinne:

a) zmieszane odpady komunalne (resztkowe) – w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz 
na dwa tygodnie, a w miesiącach od listopada do marca nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu,

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 2 – Poz. 3773



b) papier - w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury – co najmniej 
jeden raz w miesiącu,

c) szkło – w tym, odpady opakowaniowe ze szkła – co najmniej jeden raz w miesiącu,

d) metale i tworzywa sztuczne – w tym, odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, 
w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz opakowania wielomateriałowe - co najmniej 
jeden raz w miesiącu,

e) odpady ulegające biodegradacji – ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów - w okresie od kwietnia 
do października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, a w miesiącach od listopada do marca nie rzadziej 
niż jeden raz w miesiącu,

2) budynki mieszkalne wielolokalowe:

a) zmieszane odpady komunalne (resztkowe) – nie rzadziej niż raz na tydzień,

b) papier - w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury – co najmniej 
jeden raz w miesiącu,

c) szkło – w tym, odpady opakowaniowe ze szkła – co najmniej jeden raz w miesiącu,

d) metale i tworzywa sztuczne – w tym, odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, 
w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz opakowania wielomateriałowe - co najmniej 
jeden raz w miesiącu,

e) odpady ulegające biodegradacji – ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów - w okresie od kwietnia 
do października nie rzadziej niż raz na tydzień, a w miesiącach od listopada do marca nie rzadziej niż 
jeden raz w miesiącu,

3) nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, i inne nieruchomości wykorzystywane na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe przez część roku odbiór odpadów odbywa się z częstotliwością wskazaną w §8 
ust. 1 pkt 1 – jak dla nieruchomości, na których znajdują się budynki mieszkalne jednorodzinne.

2. Odpady komunalne takie jak meble i inne odpady wielkogabarytowe niezależnie od możliwości 
przekazania ich na bieżąco do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w zamian za 
opłatę będą odbierane w formie mobilnych zbiórek z terenu nieruchomości, przynajmniej raz w roku.

3. Odpady komunalne takie jak:

1) papier i tekturę,

2) metale,

3) tworzywa sztuczne,

4) szkło opakowaniowe,

5) opakowania wielomateriałowe,

6) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

7) przeterminowane leki i chemikalia,

8) odpady niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi, w szczególności igły i strzykawki,

9) zużyte baterie i akumulatory,

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

12) zużyte opony,

13) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, pochodzące z remontów i innych robót 
budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie 
pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji 
budowlano – architektonicznej, właściciel nieruchomości/mieszkańcy Gminy Nowa Słupia dostarczają do 
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Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z częstotliwością dostosowaną do swoich 
potrzeb.

§ 4. 1. Ustala się następujący sposób świadczenia usług przez Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (GPSZOK) zlokalizowany na terenie oczyszczalni ścieków w Rudkach.

2. Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony jest samodzielnie przez Gminę 
Nowa Słupia. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z GPSZOK realizuje podmiot wybrany 
w postępowaniu przetargowym.

3. GPSZOK czynny jest w poniedziałki i środy w godzinach od 1000 – do 1500 oraz w soboty w godzinach 
od 800 do 1000, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

4. W GPSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:

1) papier i tektura,

2) metale,

3) tworzywa sztuczne,

4) szkło opakowaniowe,

5) opakowania wielomateriałowe,

6) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

7) przeterminowane leki i chemikalia – obejmujące:

a) rozpuszczalniki, farby, lakiery oraz opakowania zanieczyszczone tymi substancjami,

b) opakowania po środkach ochrony roślin,

8) odpady niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi, w szczególności igły i strzykawki,

9) zużyte baterie i akumulatory,

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

12) zużyte opony, wyłącznie z rowerów, wózków, motorowerów i motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej 
masie całkowitej do 3,5 tony,

13) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, pochodzące z remontów i innych robót 
budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie 
pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji 
budowlano – architektonicznej, obejmujące:

a) zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 
wyposażenia (cegła, tynki, glazura, płyty karton-gips),

b) tworzywa sztuczne,

c) okna,

d) drzwi,

e) z wyłączeniem odpadów azbestu, smoły, papy, styropianu, wełny mineralnej.

5. Ogranicza się ilość odpadów przyjmowanych przez GPSZOK od właścicieli nieruchomości:

1) zużyte opony, wyłącznie z rowerów, wózków, motorowerów i motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej 
masie całkowitej do 3,5 tony – maksymalnie 4 sztuki na osobę w ciągu roku, zgodnie z ilością osób 
zamieszkałych wskazaną przez właściciela nieruchomości w deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi,

6. GPSZOK nie przyjmuje odpadów od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych oraz odpadów 
pochodzących od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
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7. W GPSZOK nie są przyjmowane zmieszane odpady komunalne, szyby samochodowe oraz części 
samochodowe.

8. Określa się sposób przyjęcia odpadów w GPSZOK:

1) zgłoszenie pracownikowi punktu rodzaju dostarczanych odpadów,

2) sprawdzenie przez pracownika rodzaju i ilości dostarczonych opadów,

3) zarejestrowanie przyjętych odpadów w ewidencji z uwzględnieniem następujących danych: data przyjęcia 
odpadów, kod – rodzaj i ilość odpadów, imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby dostarczającej 
odpady (na podstawie dowodu tożsamości lub innego dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie 
gminy), adres nieruchomości z której pochodzą odpady,

4) w przypadku dostarczania odpadów przez przedstawiciela zarządcy nieruchomości w imieniu mieszkańców 
budynku wielolokalowego należy określić: datę przyjęcia odpadów, kod – rodzaj odpadów oraz adres 
nieruchomości i oznaczenie zarządcy nieruchomości,

5) rozładunek odpadów w miejscu wskazanym przez pracownika GPSZOK,

6) wydanie dostawcy odpadów potwierdzenia przyjęcia odpadów,

7) odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych i niecieknących pojemnikach, 
posiadających czytelną etykietę umożliwiającą ich identyfikację,

8) osoba dostarczająca odpady do GPSZOK jest zobowiązana do: podania danych, o których mowa

w pkt 3, rozładunku odpadów we własnym zakresie, dostarczania odpadów posegregowanych

w sposób umożliwiający ich selektywne przyjęcie do GPSZOK – niezmieszanych i niezanieczyszczonych, 
przestrzegania zaleceń obsługi punktu, przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym, zakazu palenia 
i używania innych źródeł ognia oraz zachowania zasad przemieszczania się na terenie GPSZOK.

9. Odmowa podania danych wskazanych w ust. 8 pkt 3 jest równoznaczna z brakiem możliwości 
przekazania odpadów.

10. Obsługa GPSZOK odmówi przyjęcia odpadów dostarczonych w sposób niezgodny z zapisami 
niniejszej uchwały oraz odpadów nie wymienionych w uchwale.

§ 5. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego 
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych właściciele nieruchomości informują Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Nowej z siedzibą w Nowej Słupi przy ul. Staszica 18, pisemnie, 
telefonicznie lub drogą elektroniczną ekologia@nowaslupia.pl w ciągu 3 dni od wystąpienia niezgodności.

§ 6. Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości realizowana 
będzie na zasadach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowa 
Słupia.

§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr VIII/25/15 Rady Gminy Nowa 
Słupia z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Słupia.
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§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi 
w życie w dniu 1 stycznia 2020 r.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Jerzy Roman
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