
UCHWAŁA NR XXXIII/264/12
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE

z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Pińczów w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz 

wysokości cen 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 oraz art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zm.), art.6r ust.4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.2012.391.t.j.) Rada Miejska w Pińczowie uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 1. Dodatkowymi usługami świadczonymi przez Gminę Pińczów w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości będą: 

1) sprzedaż worków służących do segregowania odpadów komunalnych, 

2) podstawienie i odbiór kontenera przeznaczonego na odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe 
w gospodarstwach domowych wraz z zagospodarowaniem tych odpadów, 

3) odbiór i zagospodarowanie dostarczonych we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych w Pińczowie przy ul. Słabskiej 13 odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstających 
w gospodarstwach domowych. 

2. Wysokość cen za w/w usługi jest następująca: 

- sprzedaż 1 worka służącego do zbierania segregowanych odpadów komunalnych - 0,70 zł, 

- podstawienie i odbiór kontenera przeznaczonego na odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe 
w gospodarstwach domowych wraz z zagospodarowaniem tych odpadów - 260 zł/Mg 

- odbiór i zagospodarowanie dostarczonych we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych w Pińczowie przy ul. Słabskiej 13 odpadów komunalnych i rozbiórkowych powstających 
w gospodarstwach domowych - 118 zł/Mg 

§ 2. Wykonanie usługi, o której mowa w § 1 ust.1 pkt.2 następować będzie po zgłoszeniu zapotrzebowania 
w tym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Pińczowie przy ul. Słabskiej 13. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Pińczowie 

Jan Radkiewicz
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Uzasadnienie

Na podstawie art.6r ust.4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( 
Dz. U. 2012.391.t.j.) rada Gminy może określić, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, rodzaje 
dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz cen za te usługi. 

Przedmiotowa uchwała jest konsekwencją przyjętego przez Radę Miejską w Pińczowie uchwałą z dnia 
3 października 2012 roku Nr XXVIII/229/12 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Pińczów, w którym określono, iż odpady budowlane i rozbiórkowe z prac remontowych prowadzonych we 
własnym zakresie odbierane i zagospodarowywane będą za odpłatnością. 

W związku z faktem, iż zgodnie z art.5 ust.1 pkt.1 powyższej ustawy, właściciele nieruchomości zapewniają 
utrzymanie czystości i porządku poprzez wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania 
odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 
i technicznym, uzasadnionym jest stworzenie mieszkańcom możliwości zakupu worków służących do 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 
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