Załącznik nr 9 do SIWZ
Uchwała Nr XXXVI/207/16
Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 27.10.2016r.
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Na podstawie art. 6r ust. 3, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 250 ze zm.) oraz 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 (tekst jedn.
Dz. U. z 2016r. poz. 446) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Rada Miejska w Kunowie uchwala co następuje:
§ 1.
1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi będą od niego odbierane następujące rodzaje
odpadów komunalnych:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – pojemnik w kolorze zielonym,
b) selektywnie zbierana frakcja sucha: papier i tektura, szkło bezbarwne i kolorowe,
tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale – pojemnik w kolorze
niebieskim,
c) odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające
biodegradacji i odpady zielone,
d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz
zużyte opony,
e) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów mieszkań,
f) chemikalia,
g) akumulatory,
h) przeterminowane leki,
i) baterie wydzielone z odpadów komunalnych.
2. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele
nieruchomości zostaną wyposażeni w pojemniki lub worki do selektywnego zbierania frakcji
suchej.
§ 2.
1. Odbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych odbywać się będzie:
1) w okresie od kwietnia do października:
a) w Kunowie z terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z częstotliwością 1 raz
na tydzień,
b) w Kunowie z terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z częstotliwością 1 raz
na dwa tygodnie,
c) z części wiejskiej Gminy Kunów z częstotliwością 1 raz na miesiąc.
2) w okresie od listopada do marca:
a) w Kunowie z terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z częstotliwością 1 raz
na tydzień,
b) w Kunowie z terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z częstotliwością 1raz
na miesiąc,
c) z części wiejskiej Gminy Kunów z częstotliwością 1 raz na miesiąc.
2. Odbieranie odpadów komunalnych selektywnie zbieranej frakcji suchej: papier i tektura,
szkło bezbarwne i kolorowe, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale
odbywać się będzie z częstotliwością
a) z terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej co najmniej 2 razy w miesiącu,
b) z terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej co najmniej 1 raz w miesiącu.
3. Pozostałe odpady komunalne będą odbierane w następujący sposób:

a) odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające
biodegradacji i odpady zielone – w przypadku braku możliwości kompostowania na
terenie nieruchomości, dostarczane będą przez właściciela nieruchomości do punktu
selektywnej zbiórki odpadów mieszczącego się w Kunowie, ul. Łąkowa (oczyszczalnia
ścieków),
b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz
zużyte opony odbierane będą dwa razy do roku sprzed posesji w terminach podanych do
wiadomości mieszkańców z odpowiednim wyprzedzeniem. W każdym innym terminie
ww. odpady mogą zostać dostarczone przez właściciela nieruchomości do punktu
selektywnej zbiórki w Kunowie, ul. Partyzantów 47 (baza ZGK-M w Kunowie),
c) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów mieszkań przyjmowane będą
w punkcie selektywnej zbiórki w Kunowie, ul. Partyzantów 47 (baza ZGK-M w Kunowie),
d) chemikalia przyjmowane będą w punkcie selektywnej zbiórki w Kunowie, ul. Partyzantów
47 (baza ZGK-M w Kunowie),
e) akumulatory przyjmowane będą w punkcie selektywnej zbiórki w Kunowie, ul.
Partyzantów 47 (baza ZGK-M w Kunowie),
f) przeterminowane leki w punktach odbioru:
- Apteka w Kunowie ul. Warszawska 46
- Apteka w Kunowie ul. Fabryczna 1,
g) baterie punkty odbioru baterii: PSP w Kunowie, PSP w Janiku, PSP w Miłkowskiej
Karczmie, PSP w Dołach Biskupich, PSP w Nietulisku Dużym, PSP w Wymysłowie,
Gimnazjum w Kunowie, UMiG w Kunowie oraz GCI w Kunowie;
4. Terminy odbioru odpadów komunalnych wymienionych w ust. 1 i 2 z poszczególnych
miejscowości zostaną określone w harmonogramie podanym do publicznej wiadomości na
tablicach ogłoszeń, w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej gminy.
§ 3.
Punkty selektywnej zbiórki odpadów wymienione w § 2 ust. 3 pkt a) – e) czynne są od poniedziałku
do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
§ 4.
Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania
odpadów komunalnych, właściciele nieruchomości winni zgłaszać do Urzędu Miasta i Gminy
w Kunowie ul. Warszawska 45B:
a) pisemnie,
b) telefonicznie pod numery telefonów: 41 261 31 74 wew. 58 lub 667 920 010.
§ 5.
Traci moc Uchwała Nr XXXVII/267/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27.03.2013r. w sprawie
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kunów.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

