
UCHWAŁA NR XXVIII/161/20 
RADY MIEJSKIEJ W PACANOWIE 

z dnia 2 grudnia 2020 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

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

§ 1. Określa się następujący szczegółowy sposób i zakres 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. 

§ 2. Określa się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości ( na której zamieszkują 
mieszkańcy) opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właściciela nieruchomości ilość odpadów 
komunalnych oraz następujące ich rodzaje, według poniżej określonych warunków: 

1. odbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
odbywać się będzie – w okresie od 1 kwietnia do 31 października – jeden raz w tygodniu z budynków 
wielolokalowych i jeden raz na dwa tygodnie z budynków jednorodzinnych, natomiast od 1 listopada do 
31 marca – jeden raz w miesiącu, 

2. bioodpady - w okresie od 1 kwietnia do 31 października – jeden raz w tygodniu z budynków 
wielolokalowych i jeden raz na dwa tygodnie z budynków jednorodzinnych, natomiast od 1 listopada do 
31 marca – jeden raz w miesiącu, 

3. odbieranie selektywnie zebranych odpadów tj. papier  i tekturę, szkło, tworzywa sztuczne, metale 
i opakowania wielomateriałowe odbywać się będzie  – 1 raz w miesiącu, 

4. meble i inne odpady wielkogabarytowe – zbiórka objazdowa 2 razy w roku, bądź we własnym zakresie 
dostarczenie na PSZOK 

5. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - zbiórka objazdowa 2 razy w roku, bądź we własnym zakresie 
dostarczenie na PSZOK 

6. świetlówki i inne źródła światła należy przekazywać sprzedawcy detalicznemu lub dostarczyć do punktu 
selektywnego zbierania odpadów, 

7. przeterminowane leki należy umieszczać w specjalnych pojemnikach w wyznaczonych aptekach na 
terenie gminy, bądź bezpośrednio do PSZOK 

8. zużyte baterie należy umieszczać w specjalnych pojemnikach ustawionych na terenie gminy lub 
przekazywać placówkom handlowym prowadzącym sprzedaż detaliczną, 

9. zużyte akumulatory należy przekazywać placówkom handlowym prowadzącym ich sprzedaż detaliczną, 

10. zużyte opony należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

11. odpady zielone należy kompostować na terenie posesji lub w przypadku braku takiej możliwości  
należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

12. odpady budowlane i rozbiórkowe należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych. 

13. odpady niebezpieczne i chemikalia, stanowiące odpady komunalne, należy przekazywać bezpośrednio 
do PSZOK 

14. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym 
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 
substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki należy przekazywać do specjalistycznych pojemników 
znajdujących się w aptekach na terenie Miasta i Gminy bądź bezpośrednio do PSZOK, 
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§ 3. W celu przyjęcia odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 selektywnie zbieranych  przez 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy tworzy się następujący punkt selektywnej 
zbiórki odpadów: 

1. centralny punkt selektywnej zbiórki, przyjmujący selektywnie zbierane odpady komunalne mieszczący 
się przy ul. Słupskiej baza U.G., czynny w godzinach od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem 
dni ustawowo wolnych od pracy. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 

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

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Artur Czub 
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