
UCHWAŁA NR 76/XII/2017
RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE

z dnia 28 grudnia 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 34/IV/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 22 czerwca 2017 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 właściciela nieruchomości opłatę

za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1875 ze zm. 2232) oraz art. 6r ust. 3 i ust. 3d ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U.  2017 poz. 1289)
Rada Miejska w Suchedniowie uchwala, co następuje:

§ 1. 

W uchwale nr 34/IV/2017 Rady Miejskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Wykreśla się w §6 ust. 3.

2. Zmienia się §6, który otrzymuje następujące brzmienie:

1. W punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych bezpłatnie przyjmowane będą odpady wyłącznie 
posegregowane, właściwie zabezpieczone, które nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.

2. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne będą przyjmowane do punktu 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych odpłatnie zgodnie z regulaminem PSZOK.

3. Zmienia się §7 w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:
Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Suchedniowie działa w oparciu o regulamin stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem, że nie może on naruszać postanowień niniejszej uchwały.

§ 2. 

Regulamin Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Suchedniów.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego.

 
Przewodnicząca                                                             
Rady Miejskiej

Małgorzata Styczeń
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 Załącznik 
do uchwały Nr 76/XII/2017 

Rady Miejskiej w Suchedniowie 
 z dnia 28 grudnia 2017r. 

                                                                                                            

                                                                                                                                     

REGULAMIN 

GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH 

 

1. GPSZOK przyjmuje wyłącznie selektywnie zebrane odpady komunalne, tj. odpady 

wytworzone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Suchedniów. 

 

2. GPSZOK jest czynny we wtorek i sobotę  w godzinach  10.00-14.00. 

 

3. GPSZOK przyjmuje odpady komunalne dostarczone samodzielnie przez mieszkańców. 

 

4. GPSZOK nie przyjmuje odpadów wytworzonych w związku ze świadczeniem usług przez 

przedsiębiorców oraz odpadów z prowadzonej działalności gospodarczej. 

 

5. W GPSZOK przyjmowane są wyłącznie:  

a) przeterminowane leki i chemikalia; 

b) opakowania z papieru i tektury, 

c) opakowania ze szkła, 

d) opakowania z tworzyw sztucznych, 

e) popiół, 

f) zużyte opony, 

g) zużyte baterie i akumulatory, 

h)  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

i) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

j) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające 

biodegradacji. 

 

Gmina Suchedniów 

ul. Fabryczna 5 

26-130 Suchedniów  
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6.  Odpady dostarczone do GPSZOK powinny być: 

a) prawidłowo posegregowane, 

b) właściwie zabezpieczone jeżeli jest to wymagane, 

c) wolne od zanieczyszczeń. 

 

7. Odpady są przyjmowane przez pracownika GPSZOK zgodnie z katalogiem odpadów. 

 

8. Pracownik GPSZOK weryfikuje dostarczone odpady uwzględniając kryterium selektywnej 

zbiórki, o której mowa w pkt. 4 oraz kryterium jakościowego i ilościowego odpadów 

komunalnych powstających w gospodarstwie domowym.  

 

9. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne od mieszkańców 

nieruchomości zamieszkałych, będą przyjmowane do punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych odpłatnie, wg stawek prowadzącego PSZOK i zaakceptowanych przez 

zlecającego prowadzenie PSZOK. 

 

10. Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących) 

i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację (etykietę) 

umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania. 

 

11. Pracownik GPSZOK odmawia przyjęcia odpadów niespełniających wymogów powyższych 

punktów, w szczególności: 

a) odpadów zebranych nieselektywnie, 

b) odpadów niebędących odpadami komunalnymi, tj. pochodzącymi od podmiotów 

świadczących usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia 

zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji lub napraw, 

c) odpadów z prowadzonej działalności gospodarczej. 

 

12. W przypadku odmowy przyjęcia odpadów, dostarczający jest zobowiązany do ich 

natychmiastowego zabrania. 

 

13. Warunkiem przyjęcia odpadów jest okazanie przez osobę dostarczającą odpady dokumentu 

potwierdzającego miejsce zamieszkania na terenie gminy Suchedniów np. dowód osobisty, 

potwierdzenie dokonania wpłaty za odbiór odpadów komunalnych. 
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Uzasadnienie

W nawiązaniu do wskazań wynikających ze zmian w ustawie z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1289), rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania
wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 poz. 19) oraz wytyku Wojewody Świętokrzyskiego znak:
PNK.I.4131.217.2017 z dnia 3.11.2017 r. należy dostosować przepisy prawa miejscowego do
obowiązujących w tym zakresie.

Postanowieniem znak: SE.Ia-446-1/14/17 z dnia 08.12.2017 r. Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Skarżysku – Kamiennej pozytywnie zaopiniował przedmiotową uchwałę.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

Małgorzata Styczeń
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