
UCHWAŁA 
RADY GMINY SMYKÓW 

z dnia 23 listopada 2022 r. 

 NR 260/XL/2022 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 86/X/2019 rady Gminy Smyków z dnia 13 listopada 2019 roku  w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania  i zagospodarowania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości 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 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.)  oraz art. 4 ust. 1, ust. 2 i ust. 2a, art. 6r ust. 3b ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 ze 
zm.),, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich, Rada Gminy 
Smyków  uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr 86/X/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania  i zagospodarowania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2. ust.1 pkt. 1 lit g w miejsce dotychczasowej treści: zmieszane odpady komunalne ( resztkowe),  
otrzymuje brzmienie:niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

2) § 2 ust. 2 w miejsce dotychczasowej treści: W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
Gmina Smyków zapewnia wyposażenie nieruchomości, na których znajdują się budynki mieszkalne 
jednorodzinne w : · worki na odpady zbierane w sposób selektywny, zgodnie z regulaminem utrzymania 
czystości                        i porządku na terenie Gminy Smyków; · pojemniki do gromadzenia zmieszanych 
odpadów komunalnych (resztkowych) – jeden pojemnik 120 l na jedno gospodarstwo domowe.   
Wyposażenie nieruchomości w worki i pojemniki odbywa się za pośrednictwem podmiotu odbierającego 
odpady. otrzymuje brzmienie:W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina 
Smyków zapewnia wyposażenie nieruchomości, na których znajdują się budynki mieszkalne 
jednorodzinne w :· worki na odpady zbierane w sposób selektywny, zgodnie z regulaminem 
utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy Smyków;· pojemniki do gromadzenia 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – jeden pojemnik 120 l na jedno 
gospodarstwo domowe.  Wyposażenie nieruchomości w worki i pojemniki odbywa się za 
pośrednictwem podmiotu odbierającego odpady. 

3) § 3 ust.1 pkt. 1 w miejsce dotychczasowej treści: 

1) budynki mieszkalne jednorodzinne: 

a) zmieszane odpady komunalne (resztkowe) – 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) papier - w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z  tektury – co 
najmniej jeden raz w miesiącu, 

c) szkło – w tym, odpady opakowaniowe ze szkła – co najmniej jeden raz w miesiącu, 

d) metale i tworzywa sztuczne – w tym, odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, 
w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz opakowania wielomateriałowe - co najmniej 
jeden raz w miesiącu, 

e) odpady ulegające biodegradacji – ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów - 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, otrzymuje brzmienie: 

1) budynki mieszkalne jednorodzinne: 

a) niesegregowane ( zmieszane) odpady komunalne – co najmniej jeden raz w miesiącu, 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: F39ECBF4-28F9-40B5-A05E-84248D9A2BA5. Podpisany Strona 1



b) papier - w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z  tektury – co 
najmniej jeden raz w miesiącu, 

c) szkło – w tym, odpady opakowaniowe ze szkła – co najmniej jeden raz w miesiącu, 

d) metale i tworzywa sztuczne – w tym, odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw 
sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz opakowania wielomateriałowe 
- co najmniej jeden raz w miesiącu, 

e) odpady ulegające biodegradacji – ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – co najmniej jeden 
raz w miesiącu, 

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Smyków. 

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

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
Smyków 

 
 

Danuta Jarek 
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UZASADNIENIE 

W związku ze zmianą zapisu art. 6r ust 3b ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach  
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.) ustawodawca dopuszcza różnicowanie częstotliwości 
odbierania odpadów na terenach gmin wiejskich.  
Częstotliwość odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz 
bioodpadów stanowiących odpady komunalne może być rzadsza niż raz na dwa tygodnie  
z budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenach wiejskich. Planowany odbiór odpadów co 
najmniej jeden raz w miesiącu przyczyni się do zmniejszenia kosztów finansowania systemu 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Zmiana dotyczy również nazewnictwa odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 jako 
niesegregowane ( zmieszane) odpady komunalne – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu                 
z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów. 
 
Uchwała w dniu 21 listopada 2022r. została pozytywnie zaopiniowana  przez Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich. 
 
W związku z powyższym zasadne jest podjęcie powyższej uchwały. 
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