
UCHWAŁA NR XIV/42/2020 

RADY MIEJSKIEJ W STOPNICY 

z dnia 8 grudnia 2020 r.  

w sprawie uchwalenia 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 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 

r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3, ust. 3a, ust. 

3b, ust. 3c, ust. 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz. U. z 2020 poz. 1439), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Busku- Zdroju, Rada Miejska w Stopnicy uchwala, co następuje: 

§ 1  

Uchwala się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną od właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2  

Traci moc Uchwała nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 grudnia 2018 r. w 
sprawie uchwalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów, w 
zamian za uiszczoną od właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

§ 3  
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Stopnica. 

§ 4  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2021 r. 

 

 

 

 

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

Zmianę zasad dotyczących utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dokonuje się 

celem dostosowania ich do obecnie obowiązujących przepisów prawa w tym ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 poz. 1439). 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Busku-Zdroju.  

1.  



Załącznik nr 1 do UCHWAŁY nr XIV/42/2020  

RADY MIEJSKIEJ w STOPNICY z dnia 8 grudnia 2020 r. 

 

SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB I ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE 

ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI 

NIERUCHOMOŚCI I ZAGOSPODAROWANIA TYCH ODPADÓW, W ZAMIAN ZA 

UISZCZONĄ OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI OPŁATĘ ZA 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

§ 1  
Rodzaje odbieranych odpadów komunalnych 

1. Usługa odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, realizowana będzie 

na zasadach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Stopnica. 

2. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, odbierane będą następujące frakcje odpadów: 

1) zbierane selektywnie: 
a) papier i tektura - w pojemniku lub worku koloru niebieskiego 

b) szkło - w pojemniku lub worku koloru zielonego 

c) tworzywa sztuczne (plastik), metale, opakowania wielomateriałowe, np. kartony 

po mleku, po sokach itp. - w pojemniku lub worku koloru żółtego 

d) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające 

biodegradacji (substancje organiczne wydzielone z odpadów komunalnych, 

organiczne odpady kuchenne, odpady z pielęgnacji przydomowych ogrodów, 

itp.), - w pojemniku lub worku koloru brązowego  

e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

f) meble i odpady wielkogabarytowe, 

g) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

h) zużyte opony, 

i) przeterminowane leki, 

j) odpady niekwalifikujące 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, 

k) baterie i akumulatory, 

l) chemikalia, 

m) odpady z tekstyliów i odzieży; 

2) odpady zmieszane, pozostałości z segregacji - w worku koloru czarnego. 

2. Wszystkie odpady wymienione w ust. 2 będą odbieranie w każdej ilości. 

3. W przypadku gdy odpady powstałe na terenie nieruchomości posegregowane są niezgodnie 

z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Stopnica, Wykonawca ma prawo odmówić ich zabrania. 

4. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę odbierającego odpady, że na danej 

nieruchomości odpady segregowane są w sposób niewłaściwy tzn. w odpadach 

niesegregowanych znajdują się odpady podlegające segregacji, podjęte zostaną czynności 

zmierzające do zmiany stawki opłat na właściwą dla gromadzenia odpadów w sposób 

niesegregowany.  



5. Z pobranych od właścicieli nieruchomości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Gmina pokryje koszty wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w kolorowe worki 

(niebieski, żółty, zielony i brązowy) przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych 

segregowanych. W przypadku gromadzenia w nich odpadów niesegregowanych, 

Wykonawca ma prawo odmówić ich zabrania. 

§ 2  
Wyposażenie nieruchomości w opakowania na odpady 

Przedsiębiorca odbierający odpady, dostarczy dla nieruchomości na których zamieszkują 

mieszkańcy worki do gromadzenia odpadów komunalnych segregowanych. Ilość worków 

będzie dostosowana do ilości i rodzaju gromadzonych odpadów oraz częstotliwości ich 

opróżniania nie rzadziej niż określono w § 3. 

Opakowania na odpady komunalne zmieszane zapewnia właściciel nieruchomości we własnym 

zakresie i na własny koszt. 

§3 

Częstotliwość odbierania odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

1. Ustala się następujące częstotliwości odbioru odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości i terenów użytku publicznego: 

1) Zabudowa jednorodzinna 

 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, pozostałości z segregacji oraz odpady 

biodegradowalne - częstotliwość odbioru z nieruchomości – nie rzadziej niż 1 raz w 

miesiącu, z zastrzeżeniem, że w okresie od kwietnia do października włącznie – nie 

rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie, natomiast w granicach administracyjnych miasta 

Stopnica – nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie przez cały rok.  

 Segregowane odpady komunalne, takie jak papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, 

metale, opakowania wielomateriałowe – częstotliwość odbioru z nieruchomości – nie 

rzadziej niż 1 raz na 2 miesiące 

2) Zabudowa wielorodzinna 

 Niesegregowane odpady komunalne, pozostałości z segregacji odpadów komunalnych 

oraz odpady biodegradowalne - częstotliwość odbioru z nieruchomości – nie rzadziej 

niż 1 raz na tydzień 

 Segregowane odpady komunalne takie jak papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, 

metale, opakowania wielomateriałowe – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu. 

3) Ustala się następujący sposób odbioru pozostałych segregowanych odpadów 

komunalnych: 

b) odpady ulegające biodegradacji - poddać procesowi kompostowania we własnym 

zakresie i na własne potrzeby w przydomowym kompostowniku lub oddać do 

pojemnika na odpady ulegające biodegradacji zlokalizowanego w Punkcie 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). 

c) baterie - oddać do PSZOK-u lub do placówek oświatowych i instytucji publicznych 

wyposażonych w pojemniki przeznaczone na zbiórkę zużytych baterii  

d) akumulatory - oddać do PSZOK-u lub do punktów ich sprzedaży; 

e) chemikalia - oddać do PSZOK-u lub do punktów ich sprzedaży; 

f) odpady budowlane i rozbiórkowe - oddać do PSZOK-u, 

g) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

oraz  zużyte opony - oddać do PSZOK-u lub wystawić w miejsce umożliwiające ich 

łatwy odbiór podczas mobilnej zbiórki odpadów nie wcześniej niż 24 godziny przed 

ogłoszonym przez Urząd Miasta i Gminy Stopnica terminem zbiórki; 

h) przeterminowane leki i odpady niekwalifikujące 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 - oddać do specjalistycznych pojemników 

Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  

i) odpady z odzieży i tekstyliów – oddać do PSZOK lub do pojemników PCK 

zlokalizowanych w różnych miejscowościach na terenie gminy (w przypadku 

odzieży nadającej się do ponownego użycia) 

j) popiół - oddać do PSZOK-u lub wystawić w miejsce umożliwiające jego łatwy 

odbiór podczas mobilnej zbiórki popiołu, nie wcześniej niż 24 godziny przed 

ogłoszonym przez Urząd Miasta i Gminy Stopnica terminem zbiórki. 
2. Właściciele nieruchomości w dniu odbioru zobowiązani są zapewnić przedsiębiorcy 

swobodny dostęp do miejsc gromadzenia odpadów poprzez wystawienie pojemników i 

worków przeznaczonych do zbiórki odpadów przed nieruchomości przy drodze na granicy 

nieruchomości, w sposób nieutrudniający ruchu pojazdów i pieszych. Odpady komunalne 

wystawione w innych miejscach niż w/w nie podlegają odbiorowi. Pojemniki i worki 

powinny być wystawione w dniu odbioru odpadów zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

 
§4 

Przyjmowanie odpadów przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest w miejscowości 

Wolicy 52a, gm. Stopnica (siedziba Referatu Gospodarki Komunalnej UMiG Stopnica). 

2. Transport odpadów do PSZOK-u zapewnia właściciel nieruchomości we własnym zakresie 

i na własny koszt. 

3. Odpady można dostarczyć do PSZOK-u w godzinach pracy placówki w dni robocze od 

godziny 7— do 15. 

4. Szczegółowy sposób świadczenia usług przez PSZOK określa Regulamin Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

§ 5  

Tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego 

świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości lub przez prowadzącego PSZOK 

1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady komunalne 

od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego PSZOK, właściciel nieruchomości 

może zgłosić do Urzędu Miasta i Gminy Stopnica, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 

Stopnica osobiście, telefonicznie, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e- 

mail: odpady@stopnica.pl 

2. W zgłoszeniu należy podać adres nieruchomości, datę i sposób niewłaściwego świadczenia 

usług przez przedsiebiorcę odbierającego odpady komunalne. 

3. Do zgłoszenia zalecą się dołączyć dowody, np. zdjęcia dokumentujące niewłaściwe 

świadczenie usług. Zdjęcia należy wykonać w sposób, który umożliwi jednoznaczne 

zidentyfikowanie nieruchomości, której reklamacja dotyczy. 
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