
UCHWAŁA NR XXIX/181/2020 
RADY MIEJSKIEJ W WIŚLICY 

z dnia 14 grudnia 2020 r. 

w sprawie 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. 

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. 
Dz. U. z 2020 roku poz. 1439) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 roku poz. 713) Rada Miejska w Wiślicy uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wiślica i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w szczególność: 

1) rodzaje i ilość odbieranych odpadów komunalnych, 

2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych, 

3) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

4) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez 
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkty 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

§ 2.  

Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi odbierane będą odpady komunalne: 

1) komunalne odpady niesegregowane (zmieszane); 

2) szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, bioodpady, 
przeterminowane leki, baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady 
wielkogabarytowe, chemikalia i zużyte opony, tekstylia i odzież zebrane w sposób selektywny; 

3) odpady budowlane i rozbiórkowe zebrane w sposób selektywny - pochodzące z prowadzenia drobnych prac 
nie wymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót. 

§ 3.  

Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w § 5, 
traktowane będą jako odpady zmieszane. A informacja o zaistniałej sytuacji zostanie przekazana do Urzędu Miasta 
Gminy Wiślica przez podmiot odbierający odpady. 

§ 4.  

1. Komunalne odpady zmieszane, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, wytworzone przez właściciela nieruchomości odbierane będą 
z następującą częstotliwością: 

1) odpady niesegregowane (zmieszane): 

a) w okresie od listopada do marca - raz w miesiącu, 

b) w okresie od kwietnia do października - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie 
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2. Odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1 przez podmiot z którym Gmina Wiślica 
zawarła umowę na odbieranie odpadów komunalnych albo na odbieranie i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych będzie zgodne z harmonogramem ustalonym i podanym do publicznej wiadomości przez Gminę 
Wiślica. 

§ 5.  

1. Szkło zbierane selektywnie umieszcza się w pojemniku lub worku w kolorze zielonym. 

2. Makulaturę i papier zbierany selektywnie umieszcza się w pojemniku lub worku w kolorze       niebieskim. 

3. Tworzywa sztuczne zbierane selektywnie umieszcza się w pojemniku lub worku w kolorze żółtym. 

4. Odpady biodegradowalne w tym zielone umieszcza się w pojemniku lub worku w kolorze brązowym. 

5. Odpady o których mowa w ust. 1-4 zebrane zgodnie z zasadami selektywnej zbiórki w zamian za uiszczoną 
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane będą z następującą 
częstotliwością: 

1) odpady gromadzone selektywnie: nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc. 

2) Odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady i odpady zielone: 

a) w okresie od listopada do marca - raz w miesiącu, 

b) w okresie od kwietnia do października - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie 

§ 6.  

Odpady o których mowa w § 4 ust. 1 i w § 5 ust. 1,2,3 i 4 odbierane będą w każdej ilości. 

§ 7.  

1. Przeterminowane leki z gospodarstw domowych można przekazywać do przychodni i aptek, uczestniczących 
w ich zbiórce na terenie Gminy Wiślica. 

2. Odpady komunalne wielkogabarytowe odbierane będą zgodnie z harmonogramem odbioru ustalonym przez 
Gminę Wiślica z podmiotem odbierającym odpady komunalne, z którym Gmina Wiślica zawarła umowę na 
odbieranie albo odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz udostępnionym właścicielom 
nieruchomości, od których mają one zostać odebrane. 

3. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlanych 
nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu 
administracji, przyjmowane będą w gminnym punkcie zbiórki odpadów budowlanych w ilości nie większej niż 
1 m3. 

4. Zużyte przenośne baterie i przenośne akumulatory można przekazywać do punktów ich sprzedaży 
detalicznej, do punktów sprzedaży hurtowej, szkół a także przedsiębiorcom świadczącym usługi w zakresie 
wymiany zużytych baterii lub zużytych akumulatorów. 

5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można przekazywać do punktów zbierania zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, w tym punktów sprzedaży sprzętu. 

§ 8.  

1. Mobilny punkt zbierania odpadów komunalnych stanowiący punkt selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych świadczy usługi na rzecz zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, odbierając 
w szczególności: komunalne odpady niebezpieczne, przeterminowane leki, przenośne baterie i akumulatory, zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny, chemikalia i opony. 

2. Częstotliwość i harmonogram świadczenia usług przez mobilny punkt zbiórki odpadów komunalnych będzie 
podany do publicznej wiadomości mieszkańcom. 
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§ 9.  

1. Podmiot odbierający odpady komunalne odbierze wyłącznie te odpady, które są umieszczone w oznaczonych 
pojemnikach i workach. 

2. Odpady zgromadzone obok pojemników i worków, o których mowa w ust. 1, a także umieszczone 
w pojemnikach i workach niespełniających wymogów, nie będą odbierane. 

3. W dniu odbierania odpadów komunalnych, należy zapewnić łatwy dostęp do pojemników i worków dla 
pracowników podmiotu odbierającego odpady komunalne lub wystawić pojemniki i worki przed wejściem na teren 
nieruchomości. 

§ 10.  

W przypadku niewłaściwego świadczenia usług odbioru odpadów lub niewłaściwego prowadzenia  punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciel nieruchomości może taką informację zgłosić 
telefonicznie na numer tel. 41- 369 09 17 bądź osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica w Referacie 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 

§ 11.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiślica. 

§ 12.  

Traci moc uchwała Nr XIII/113/2015 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 grudnia 2015 r. 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. 

§ 13.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

mgr Jacek Gocyk 
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UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXIX/181/2020
Rady Miejskiej w Wiślicy
z dnia 14.12.2020r.

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.

Podjęcie nowej uchwały 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 ma
na celu dostosowanie jej zapisów do znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 roku poz. 1439).
Na podstawie przepisów określonych w art. 6r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t. j. Dz. U. z 2020 roku poz. 1439) rada gminy określa 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 szczególności częstotliwość odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną opłatę. W związku z
wprowadzonymi zmianami do Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie, konieczne jest
wprowadzenie kolejnych zmian do w/w uchwały dotyczących rozszerzenia zakresu świadczonych usług w
zamian za uiszczaną opłatę, w szczególności zwiększenia częstotliwości odbierania odpadów.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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