
 
 

UCHWAŁA NR XXVII.262.2021 
RADY GMINY W PRZYTYKU 

z dnia 14 grudnia 2021 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie gminy Przytyk 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c oraz 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.), po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu, Rada Gminy Przytyk uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości z terenu gminy Przytyk i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 
opłatę przez właścicieli tych nieruchomości, w szczególności: 

0) rodzaje i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości; 

1) częstotliwość ich odbierania; 

2) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

3) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług 
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez 
prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

§ 2. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane są bezpośrednio 
z terenu nieruchomości odpady określone w § 3 ust. 1 oraz przyjmowane do Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych odpady określone w § 6. 

§ 3. 1. Z terenu nieruchomości odbierane są następujące rodzaje odpadów komunalnych selektywnie 
zbieranych: 

1) papier i tektura, 

2) szkło i opakowania ze szkła, 

3) metale, 

4) tworzywa sztuczne, 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

6) bioodpady (w tym odpady zielone), 

7) niesegregowane (zmieszane odpady komunalne), 

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
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9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

10) popiół i żużel. 

2. Z terenu nieruchomości odpady komunalne o których mowa w ust. 1 będą odbierane przez 
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne na terenie gminy Przytyk na podstawie umowy zawartej 
pomiędzy tym przedsiębiorcą i Gminą Przytyk. 

3. W przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne odbierze je jako 
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadomi o tym fakcie Gminę Przytyk. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, odpady zostaną odebrane w terminie odbioru odpadów 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. 

5. Właściciel nieruchomości może oddać prawidłowo posegregowane odpady nieodpłatnie do Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

6. Odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1 odbywać się będzie zgodnie 
z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych. 

7. Harmonogram zostanie zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Gminy w Przytyku, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Przytyku. 

8. Harmonogram będzie również przekazany mieszkańcom przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 
komunalne na terenie gminy Przytyk. 

9. Odbiorowi podlegają odpady komunalne wymienione w ust. 1 wystawione w dniu wynikającym 
z harmonogramu odbioru do drogi publicznej do której jest zapewniony dojazd pojazdem odbierającym te 
odpady. Odpady będą odbierane w godzinach 7.00 – 20.00. Odpady winny być wystawione przed godziną 7.00. 

10. Odpady komunalne, o których mowa w ust.1 będą odbierane w każdej ilości, zgodnie z częstotliwością 
o której mowa w § 5 . 

§ 4. 1. Gmina Przytyk przejmuje obowiązek właścicieli nieruchomości w zakresie 
wyposażenianieruchomości zamieszkałych w worki, przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

2. Worki będą dostarczane właścicielom nieruchomości przez przedsiębiorcę odbierającego odpady, 
o którym mowa w § 3 ust. 2, w ilości 3 worki każdej frakcji (przed rozpoczęciem pierwszego odbioru 
odpadów) oraz po każdorazowym odbiorze odpadów komunalnych w ilości odpowiadającej liczbie odebranych 
worków jednak nie więcej niż 5 szt. z każdej frakcji. 

3. W przypadku gdy zaistnieje potrzeba uzyskania większej ilości worków na odpady zbierane w sposób 
selektywny, można je pobrać nieodpłatnie w siedzibie Urzędu Gminy w Przytyku. 

§ 5. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – raz w miesiącu z tym, że w okresie od maja do września 
raz na 2 tygodnie; 

2) odpady ulegające biodegradacji (w tym odpady zielone) – raz w miesiącu; 

3) papier i tektura – co najmniej raz na 3 miesiące; 

4) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe– raz w miesiącu; 

5) szkło i opakowania szklane – co najmniej raz na 2 miesiące; 

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe – dwa razy w roku (w marcu i październiku); 

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – dwa razy w roku (w marcu i październiku); 

8) popiół i żużel – co najmniej jeden raz w roku; 

§ 6. 1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Przytyk 
organizuje stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). 
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2. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów odbierane są dostarczone przez właścicieli nieruchomości 
zebrane w sposób selektywny odpady komunalne: 

1) papier i tektura, 20 01 01 

2) metale 20 01 40 

3) tworzywa sztuczne 20 01 39 

4) szkło i opakowania ze szkła 20 01 02 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe 15 01 05 

6) bioodpady (w tym odpady zielone) 20 02 01 

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 20 01 36, 20 01 33*,20 01 35*, 20 01 23* 

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe 20 03 07 

9) zużyte opony w ilości nie więcej niż 4 szt. opon w okresie roku kalendarzowego, opony z jednośladów- bez 
ograniczenia 16 01 03 

10) odpady niebezpieczne, 

11) przeterminowane leki i chemikalia, 

12) 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, 

13) zużyte baterie i akumulatory 20 01 34 

14) odpady budowlane i rozbiórkowe będą przyjmowane w ilości nie większej niż 300 kg w okresie roku 
kalendarzowego 17 09 04, 17 01 07, 17 01 02, 17 01 01 

15) odpady tekstyliów i odzieży 20 01 10 

16) popiół i żużel 10 01 01, ex 20 01 99 

3. Przyjmowanie odpadów zbieranych selektywnie o których mowa w ust. 2, dostarczonych przez 
właścicieli nieruchomości z terenu gminy Przytyk jest nieodpłatne i możliwe po okazaniu: dokumentu 
potwierdzającego tożsamość, adresu zamieszkania na terenie gminy Przytyk oraz potwierdzenia uiszczenia na 
rzecz Gminy Przytyk opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

4. Dostarczone do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odpady winny być posegregowane, 
nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami i nie mogą być mieszane ze sobą. 

5. Opakowania po substancjach niebezpiecznych powinny być oryginalnymi opakowaniami producenta, 
powinny posiadać etykiety. 

6. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych, po sprawdzeniu zawartości dostarczonych worków z odpadami oraz ich rodzaju. 

7. Przyjmując odpady od danej osoby pracownik Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
spisuje dane przekazującego odpad: imię, nazwisko, adres nieruchomości z której pochodzi odpad, rodzaj 
dostarczonych odpadów, datę przyjęcia odpadów oraz ich ilość. 

8. Mieszkaniec jest zobowiązany złożyć własnoręczny podpis na formularzu wskazanym przez pracownika 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych potwierdzającym przekazanie odpadów. Formularz 
podlega przekazaniu przez pracowników Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Urzędu 
Gminy Przytyk. 

9. Pracownicy obsługujący Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mają prawo odmówić 
przyjęcia odpadów innych niż wymienione w ust. 1. lub jeżeli nie ma możliwości sklasyfikowania 
przywiezionego odpadu. 

10. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie będą przyjmowane odpady z działalności 
rolniczej i gospodarczej. 

11. Oddający odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: 
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1) ma obowiązek rozładunku odpadów i umieszczania ich w miejscu i w sposób wskazany przez pracownika 
obsługi PSZOK, 

2) w przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana do ich 
natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z przepisami prawa. 

12. Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) odpady komunalne zebrane 
w sposób selektywny, mieszkańcy Gminy Przytyk dostarczają we własnym zakresie i na własny koszt. 

§ 7. Informacja o lokalizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz o godzinach 
otwarcia jest dostępna: na stronie internetowej Gminy Przytyk oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Przytyku. 

§ 8. 1. Ustala się następujący tryb i sposób zgłaszania przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez 
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK): 

0) pisemnie na adres Urzędu Gminy w Przytyku, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk 

1) telefonicznie pod numer telefonu: 48/618-00-95, 

2) drogą e-mail: przytyk@przytyk.pl. 

2. Zgłoszenie powinno zawierać dane niezbędne dla ustalenia okoliczności, w szczególności: imię 
i nazwisko zgłaszającego, adres nieruchomości, a także opis zdarzenia będący przyczyną zgłoszenia. 

3. Zgłoszenie należy dokonać niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia zaistnienia 
zdarzenia. 

4. Zgłoszenia składane po terminie wskazanym w ust. 3 oraz anonimowe nie będą uwzględniane. 

§ 9. Traci moc uchwała Nr XXI.201.2021 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytyk. 

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi 
w życie z dniem 01 stycznia 2022 r. 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Krzysztof Wlazło 
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