UCHWAŁA NR XIX/178/2020
RADY GMINY W ZAKRZEWIE
z dnia 22.06.2020 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Zakrzew w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian
za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Na podstawie art. 6 lit. r, ust.3 i 3 lit. d ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U z 2019 roku, poz. 2010 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 1,
art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713)
po zasięgnięciu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu Rada Gminy w Zakrzewie uchwala,
co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Zakrzew oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną
opłatę przez właścicieli tych nieruchomości, w szczególności:
1) rodzaje i ilości odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości;
2) częstotliwość ich odbierania;
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 punkt
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
§ 2. 1. W zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wnoszoną do Gminy Zakrzew odbierane
są bezpośrednio z terenu nieruchomości odpady określone w § 3 ust.1 oraz przyjmowane do punktów selektywnego
zbierania odpadów komunalnych odpady określone w § 5 ust.1 .
2. Określa się, że w ramach uiszczonej opłaty obowiązki właściciela nieruchomości na wyposażenie w worki
służące do zbierania odpadów komunalnych przejmuje firma odbierająca odpady od właścicieli nieruchomości.
§ 3. 1. Z terenu nieruchomości odbierane są w każdej ilości:
1) papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury;
2) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła;
3) metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych,
4)
5)
6)
7)

w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;
popiół i żużel z palenisk domowych;
odpady wielkogabarytowe (bez sprzętu AGD i RTV);
niesegregowane zmieszane odpady komunalne które nie zostały wysortowane;

2. Rodzaje pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz sposób prowadzenia
selektywnego zbierania odpadów zostały określone w REGULAMINIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI
i PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ZAKRZEW.
3. Odpady, o których mowa w ust.1, pkt. od 1 do 6 zebrane na terenie nieruchomości niezgodnie z zasadami
określonymi w REGULAMINIE , będą traktowane jako odpady zmieszane.

4. Odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w ust.1 odbywa się zgodnie z harmonogramem
ustalonym przez Gminę Zakrzew z podmiotem odbierającym odpady.
5. W danym dniu nie będą odbierane wystawione inne rodzaje odpadów niż określone w harmonogramie
odbioru.
6. Wójt Gminy Zakrzew podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy harmonogramy odbioru
odpadów komunalnych.
7. W dniu odbioru worki z odpadami należy wystawić przed wejściem na teren nieruchomości.
8. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, (bez sprzętu AGD i RTV, opon i odpadów poremontowych) będą
odbierane w przypadku ich wystawienia przed nieruchomością lub w miejscu zbierania odpadów komunalnych
(np. altana śmieciowa). Odpady te należy wystawić zgodnie z harmonogramem przed określoną godziną w dniu
odbioru.
9. W przypadku nieruchomości które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe, a w części nieruchomości
niezamieszkałe, właściciele nieruchomości winni są w dniach odbioru odpadów komunalnych worki
dla nieruchomości zamieszkałej jak i niezamieszkałej oznakować w widoczny sposób.
§ 4. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych:
1) Odpady komunalne zmieszane (bytowe) – w okresie od kwietnia do października dwa razy w miesiącu;
a w miesiącach od listopada do marca jeden raz w miesiącu z każdego gospodarstwa domowego i jednostek
Gminy;
2) Popiół z palenisk domowych – w okresie od listopada do kwietnia w miesiącach: styczeń, luty, kwiecień
grudzień, w roku 2021 styczeń, marzec z każdego gospodarstwa domowego;
3) Papier – w okresie od kwietnia do października jeden raz w miesiącu, w okresie listopad- marzec: listopad
styczeń, marzec z każdego gospodarstwa domowego i jednostek Gminy;
4) Tworzywa sztuczne, metale – w okresie: kwiecień – październik jeden raz w miesiącu, w okresie: listopad
– marzec w miesiącach: listopad, styczeń, marzec z każdego gospodarstwa domowego i jednostek Gminy;
5) Odpady biodegradowalne:
a) w okresie od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały do 31.03.2021 r. – jeden raz w miesiącu od maja
do listopada z każdego gospodarstwa domowego zgodnie z zawartą i obowiązującą umową nr 47/2019
na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zakrzew”.
b) od dnia 01.04.2021 r. – dwa razy w miesiącu w okresie od kwietnia do października z każdego
gospodarstwa domowego.
6) Szkło – raz na trzy miesiące z każdego gospodarstwa domowego i jednostek Gminy (8 odbiorów);
7) Worki umieszczane w koszach przyulicznych – odpady zmieszane oraz segregowane cztery razy w miesiącu;
8) odpady wielkogabarytowe (bez sprzętu RTV i AGD) -2 zbiórki w roku;
9) Leki – 2 razy w roku z miejscowości Zakrzew w okresie przedświątecznym w dni zbiórki odpadów
wyselekcjonowanych (w ramach zbiórki odpadów wyselekcjonowanych).
§ 5. 1. W punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych utworzonych przez GMINĘ ZAKRZEW
odbierane są w każdej ilości , dostarczone we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości , zebrane w sposób
selektywny w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi niżej wymienione odpady:
1) papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury;
2) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła;
3) metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych,
w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
4) chemikalia, w tym pozostałości farb, tuszy, klejów rozpuszczalniki, środki ochrony roślin;
5) lampy fluorescencyjne, odpady zawierające rtęć;

6) baterie i akumulatory;
7) przeterminowane leki;
8) artykuły medyczne w tym odpady medyczne powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowani
produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,
w szczególności igieł i strzykawek;
9) zużyte opony o dopuszczalnej masie 3.5 tony pojazdu, które nie są wykorzystywane do działalności
gospodarczej;
10) odpady wielkogabarytowe;
11) odpady budowlane oraz remontowe pochodzące z remontów we własnym zakresie;
12) zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny.
2. W punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych ustawia się oznakowane pojemniki
na poszczególne rodzaje odpadów komunalnych.
3. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie przyjmują odpadów z działalności gospodarczej
oraz nieruchomości niezamieszkałych w stosunku do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie
gospodarowania odpadami.
4. Pracownicy obsługujący punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych mają prawo odmówić
przyjęcia odpadów, wymienionych w ust.1, jeżeli ich ilości wskazują na to, że nie zostały wytworzone
w gospodarstwie domowym lub nie są odpadami zebranymi selektywnie.
§ 6. Oddający odpady do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
1) wskazuje adres nieruchomości, z której pochodzą dostarczone do punktu odpady;
2) ma obowiązek rozładunku odpadów i umieszczenia ich w miejscu i w sposób wskazany przez znaki
informacyjne lub pracowników obsługi punktu;
3) udostępnia potwierdzenie dokonania opłat za odpady komunalne;
4) w przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana
do ich natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z przepisami prawa.
§ 7. Wójt Gminy Zakrzew podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy Zakrzew,
lokalizację punktów selektywnego zbierania odpadów wraz z wykazem odbieranych w nich rodzajów odpadów oraz
godziny ich otwarcia.
§ 8. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy
zgłaszać do Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Gminy Zakrzew:
1) pisemnie;
2) telefonicznie nr telefonu : 48-610-51-22;
3) osobiście w Urzędzie Gminy w Zakrzewie.
2. Dokonując zgłoszenia należy podać:
1) adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie;
2) datę wystąpienia nieprawidłowości;
3) opis nieprawidłowości;
4) dowody potwierdzające zaistnienie nieprawidłowości.
3. Zgłoszenie należy dokonać w terminie 3 dni od dnia wystąpienia nieprawidłowości.

§9. Odebrane od właścicieli nieruchomości odpady komunalne przekazane zostaną do zagospodarowania
do Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych (ZUOK) Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe
„RADKOM” Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. W. Witosa 76 w Radomiu.
§ 10. Traci moc uchwała Nr XXXIV/141/2016 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu 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.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzew.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
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