
 

UCHWAŁA NR XIX/223/2020 

RADY GMINY MASŁÓW 

z dnia 21 maja 2020 roku 

 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania  

i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy 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 1990r. O samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019r. poz.506 ze zm.) oraz art. 6r ust 3, ustawy z dnia 13 września 1996r. 

o utrzymaniu czystości i porządku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, poz.2020, z 2020 poz.150) po 

zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, Rada 

Gminy Masłów uchwala, co następuje.  

 

§ 1 

 

Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania i 

zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w 

zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

§ 2 

 

1. W zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zostaną od niego odebrane i 

zagospodarowane odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych 

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmuje odbiór odpadów komunalnych 

zmieszanych i segregowanych bez względu na ich faktyczną ilość.  

 

§ 3 

 

1. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina zapewnia : 

1) wyposażenie gospodarstw 1 - 4 – osobowych w pojemnik na odpady komunalne zmieszane 

o pojemności 120 litrów oraz w worki służące do selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Masłów 

2) wyposażenie gospodarstw 5 – osobowych i powyżej, w pojemnik na odpady komunalne 

zmieszane o pojemności 240 litrów oraz w worki służące do selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Masłów 



3) wyposażenie nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi w pojemniki o 

pojemności 1100 litrów zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Masłów 

3) wyposażenie i utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 

4) odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

w formie mobilnych zbiórek z terenu nieruchomości, przynajmniej raz w roku 

 

§ 4 

 

1. Odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zależności od rodzaju 

odpadów dokonuje się z częstotliwością: 

1) odpady niesegregowane (zmieszane):  

a) w zabudowie jednorodzinnej – 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 

b) w zabudowie wielorodzinnej (wielolokalowej) – nie rzadziej niż raz w tygodniu 

 

2) odpady gromadzone selektywnie: papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i 

odpady opakowaniowe z tektury, szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, metale, w tym 

odpady opakowaniowe z metali, tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw 

sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe:  

a) w zabudowie jednorodzinnej - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu 

b) w zabudowie wielorodzinnej (wielolokalowej) - nie rzadziej niż raz w tygodniu 

 

3)  odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady i odpady zielone odbierane są: 

a) w zabudowie jednorodzinnej - 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; 

b) w zabudowie wielorodzinnej (wielolokalowej) - nie rzadziej niż raz w tygodniu 

 

 

§ 5 

 

1. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zwanym dalej PSZOK zlokalizowany jest 

w gminie Masłów pod adresem Dąbrowa 340, 26-001 Masłów 

2. Punkt selektywnej zbiórki odpadów prowadzony jest samodzielnie przez Gminę Masłów, 

która w drodze przetargu wyłania podmiot odpowiedzialny za odbiór, transport i 

zagospodarowanie odpadów z PSZOK. 

3. Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych w punkcie selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych zwanym dalej PSZOK, prowadzonym przez  gminę Masłów, określa regulamin 

punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Dąbrowie. 

4. Szczegółowe zasady funkcjonowania punktu określa regulamin  punktu selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych. 

 

§ 6 



 

1. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę 

odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych właściciele nieruchomości informują Referat 

Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Masłowie z siedzibą przy ul.  

Spokojnej 2, 26-001 Masłów osobiście, pisemnie, telefonicznie pod nr telefonu 41 311 00 98 

lub drogą elektroniczną go@maslow.pl w ciągu 3 dni od wystąpienia niezgodności. 

2. W zgłoszeniu należy podać niezbędne dane adresowe nieruchomości, której zgłoszenie 

dotyczy, datę i sposób niewłaściwego świadczenia usługi oraz imię i nazwisko zgłaszającego. 

3. W miarę możliwości do zgłoszenia należy dołączyć materiał dowodowy (np. zdjęcia, 

oświadczenia innych świadków zdarzenia), potwierdzające niewłaściwe świadczenie usługi.  

 

§ 7 

 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr XXIX/223/2016 Rady 

Gminy Masłów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczona opłatę 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

§ 8 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów. 

 

§ 9 

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i 

wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020r.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

/-/ Piotr Zegadło  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


