
 

 

 UCHWAŁA NR XXXVI/371/2021 

RADY GMINY MASŁÓW 

 
z dnia  23 września 2021 roku 

 

     w sprawie zmiany uchwały nr XIX/222/2020 w sprawie regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Masłów 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 , art. 41 ust. 1 i art.42 ustawy dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 4 ust.1 i 2  ustawy z 

dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 poz 

888) ,po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, Rada Gminy 

Masłów  uchwala co następuje: 

 

§ 1. W Uchwale nr XIX/222/2020 Rady Gminy Masłów z dnia 21 maja 2020 r wprowadza 

się następujące zmiany: 

 

1.  Dodaje się w § 6 ust.9 o następującym brzmieniu: 

  

 „9. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 

odpady komunalne, zobowiązani są dostosować ilość i rodzaj pojemników do rodzaju i ilości 

wytwarzanych odpadów komunalnych z zastrzeżeniem, że do zadeklarowanego pojemnika 

na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy obowiązkowo zadeklarować 

minimum: 

1) 1 pojemnik 120l z przeznaczeniem na odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady 

opakowaniowe z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz metal 

w tym odpady opakowaniowe z metali 

2) 1 pojemnik 120l z przeznaczeniem na odpady z papieru, w tym tektura, odpady 

opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury 

3) 1 pojemnik 120l z przeznaczeniem na odpady ze szkła w tym odpady opakowaniowe ze 

szkła 

4) 1 pojemnik 120l z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady 

i odpady zielone” 

 

 2.W § 10 ust 1. pkt.1 dodaje się lit c) o następującym brzmieniu: 

 „ c) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne, nieobjętych zorganizowanym przez gminę systemem gospodarowania odpadami 

komunalnymi 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” 

 

3. W § 10 ust 2. pkt.2 dodaje się lit c) o następującym brzmieniu: 



 

 „c) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady   

komunalne, nieobjętych zorganizowanym przez gminę systemem gospodarowania odpadami 

komunalnymi  nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu” 

 

4. W § 10  ust 3.pkt 3 dodaje się lit c) o następującym brzmieniu: 

 „ c) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne, nieobjętych zorganizowanym przez gminę systemem gospodarowania odpadami 

komunalnymi 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 ” 

§ 2.  Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

/-/ Piotr Zegadło   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

 Wprowadzenie zmiany do przedmiotowej uchwały wynika z potrzeby określenia  

ilości i rodzajów pojemników oraz częstotliwości odbioru odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości  na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne.   

 Zgodnie z zapisem art 6 ust.1  ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021r poz. 888) właściciele nieruchomości, którzy 

nie są obowiązani  do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz 

gminy, a wykonując obowiązek określony w art 5 ust.1 pkt 3b, są obowiązani do 

udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną 

jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b 

ust.2 

 Z uwagi na potrzebę określenia szczegółowych zasad selektywnego zbierania i odbierania 

odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 

odpady komunalne podjęcie  niniejszej uchwały jest zasadne. 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

/-/ Piotr Zegadło   

 


