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kontroli
Charakter kontroli Problemowa
Typ kontroli Planowa
Data poprzedniej kontroli 30-05-2018
Okres obiety kontrola 2012-2018 i 2019 stan aktualnY
Cel kontroli 17. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454,
1629).

Cykl kontrolny I. Kontrola w zakresie przestrzegania przez gminy przepisów ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ogólnopolski

Informacje zastrzeżone me

Przeorowatlzaiacv kontroI , uczestl/iczacv w kontroli
Inspektor/inspektorzy Imie i nazwisko Stanowisko służbowe Upoważnienie nr
upoważnieni do kontroli Iwona Lech Starszy In~pektor 13012

Ochrony Srodowiska
Wykonujący pomiary i Imie i nazwisko Stanowisko służbowe Upoważnienie nr
badania
Osoby uczestniczące w Marlena Dębicka - inspektor ochrony środowiska WIO S w Kielcach
kontroli Magdalena Skrzyniarz - inspektor ochrony środowiska WIOŚ w Kielcach

l. Ustalenia kontroli

l. Uchwaly
W ramach prowadzonych kontroli należy ustalić, czy gminy uchwaliły wszystkie wymagane przepisami
U.C.p.g. uchwały w zakresie organizacji systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Ponadto należy
sprawdzić, czy podjęte uchwały zawierają wszystkie elementy, które zostały wymienione w nw. przepisach
U.C.p.g.:

1.1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (art. 4 ust. I u.c.p.g.), określający
szczegółowe wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.

Uchwała Nr XXXIV/170/2013 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Waśniów.
Uchwała Nr XXXIX/209/2013 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 24 września 2013 r. zmieniająca Uchwałę
Nr XXXIV/170/2013 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 13.03.2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Waśniów.
Uchwała Nr XXV/127/2016 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Waśniów.
UCHWALA NR LIIl/307/2018 RADY GMINY W WAŚNIOWIE z dnia 6 listopada 2018 w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Waśniów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem znak: Nr SE.la-070/4/KD/12 z dnia 17.12.2012 r. po
zapoznaniu się z wnioskiem UG Waśni ów z dnia 6.12.2012 r. zaopiniował pozytywnie bez zastrzeżeń
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Waśniów.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem znak: Nr SE.Ia-070/9/JKlI6 z dnia 20.07.2016 r. po
zapoznaniu się z wnioskiem UG Waśniów z dnia 11.07.2016 r. zaopiniował pozytywnie bez zastrzeżeń
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Waśniów.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem znak: Nr SE.Ia-070/5/AC/18 z dnia 16.10.2018 r. po
zapoznaniu się z wnioskiem UG Waśniów z dnia 9.10.2018 r. zaopiniował pozytywnie bez zastrzeżeń
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Waśniów.

I) prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty selektywnego
zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny sposób co najmniej takich
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odpadów komunalnych jak: przetenninowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz
odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także odpadów komunalnych
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a (art. 4 ust. 2 pkt I lit. a) u.c.p.g.);

Zgodnie z regulaminem powstające na obszarze nieruchomości odpady komunalne zbierane są w sposób
selektywny "u źródła" w następujących frakcjach:
- papier i tektura
- szkło, w tym bezbarwne i kolorowe
- tworzywa sztuczne
- opakowania wielomateriałowe
- metal.

Zbierane selektywnie:
- odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji
- odpady zielone powstające w wyniku pielęgnacji zieleni
mogą być unieszkodliwiane w przydomowych kompostownikach, o ile nie spowoduje to uciążliwości dla
otoczenia i negatywnego oddziaływania na środowisko.

Powstające w gospodarstwach domowych następujące frakcje odpadów, gromadzone są w sposób
selektywny do czasu zorganizowania ich odbioru lub do czasu ich dostarczenia do punktu zbiórki przez
właściciela nieruchomości:
- przeterminowane leki i chemikalia
- zużyte akumulatory i baterie
- zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny
- meble i inne odpady wielkogabarytowe
- odpady budowlane i rozbiórkowe
- zużyte opony.

2) określenia rodzaju i minimalnej objętości pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych
pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy
uwzględnieniu: średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w
innych źródłach, liczby osób korzystających z tych pojemników (art. 4 ust. 2 pkt 2 u.c.p.g.);

W Regulaminie ustalono następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:
- pojemniki na odpady o pojemności 120 litrów
- pojemniki na odpady o pojemności 240 litrów
- pojemniki na odpady o pojemności 1100 litrów
- pojemniki (KP 5- KP 33) o pojemności od 5 do 33 m3
- pojemniki z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami do odpadów selektywnie
zbieranych o rozmiarach 60,90,120,1500 i 2500 litrów
- kosze uliczne o pojemności od 20 do 70 litrów
- worki o pojemności od 60 do 240 litrów.

W Regulaminie ustalono minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych
odpadów komunalnych:
- dla budynków mieszkalnych 30 I na mieszkańca, lecz co najmniej 1 pojemnik o pojemności 120 litrów na
nieruchomość
- dla przedszkoli oraz szkół - 3 litry na każde dziecko, ucznia i pracownika
- dla obiektów użyteczności publicznej - 11 litrów na każdego pracownika
- dla lokali handlowych - 50 litrów na każde 10m2 powierzchni sprzedażowej, lecz nie mniej niż I
pojemnik o pojemności 120 litrów na lokal
- dla lokali gastronomicznych - 20 litrów najedno miejsce konsumpcyjne, lecz nie mniej niż I pojemnik o
pojemności 120 litrów na lokal.
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W Regulaminie ustalono minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania
odpadów komunalnych:
_ dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych - 30 litrów na mieszkańca, lecz co najmniej l pojemnik o
pojemności 120 litrów na nieruchomość
- dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych - 30 litrów na mieszkańca
- dla przedszkoli oraz szkół - 2 litry na każde dziecko, ucznia, pracownika
- dla obiektów użyteczności publicznej - 2 litry na każdych 10 pracowników
- dla lokali handlowych - 20 litrów na każde 10m2 powierzchni sprzedażowej, lecz nie mniej niż I
pojemnik o pojemności 120 litrów na lokal
- dla lokali gastronomicznych - 20 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne, lecz nie mniej niż l pojemnik o
pojemności 120 litrów na lokal.

Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się następujące oznakowania kolorystyczne
pojemników (lub worków) :
- kolor niebieski - na papier i tekturę, w tym odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z
tektury
- kolor żółty - dla metali i tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe metali, odpady
opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe
- kolor zielony - dla szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła
- kolor brązowy - na odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające
biodegradacji - kolor czarny lub szary - na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

3) określenia częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz
z terenów przeznaczonych do użytku publicznego (art. 4 ust. 2 pkt 3 u.c.p.g.).

Zgodnie z regulaminem ustalono następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zabudowy

jednorodzinnej, wielorodzinnej, na których nie zamieszkują mieszkal\cy, a powstają odpady komunalne -
co najmniej l raz w miesiącu
segregowanych odpadów komunalnych, z terenu nieruchomości: zabudowy jednorodzinnej,

wielorodzinnej, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - co najmniej l
raz w miesiącu. Segregowane odpady komunalne powinny być usuwane lub dostarczane we własnym
zakresie do punktu selektywnej zbiórki odpadów.
Odbiór segregowanych odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych, w tym:
- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
- mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
- zużytych opon
odbywa się w ramach zbiórek organizowanych dwa razy do roku. Zapewnia się możliwość dostarczania we
własnym zakresie ww. odpadów do punktu selektywnej zbiórki odpadów.

Odpady budowlane i rozbiórkowe powstające w gospodarstwach domowych są dostarczane przez
właścicieli nieruchomości do punktu selektywnej zbiórki odpadów.
Miejsca i tenniny zbierania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon,
przetenninowanych leków, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego podane są na stronie internetowej Biuletynu lnfonnacji Publicznej Urzędu Gminy w
Waśniowie, w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń.
Mieszkańcy mogą przekazywać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do punktów zbiórki utworzonych
w wybranych placówkach handlowych, zajmujących się dystrybucją takiego sprzętu oraz punktów
serwisowych, na zasadach określonych odrębnymi przepisami. Zużyte baterie i akumulatory można
przekazać do punktów zbierania. Mieszkańcy posiadający przetenninowane lekarstwa, mogą zwrócić je do
aptek i ośrodków zdrowia, które przystąpiły do ich zbiórki.

Opróżnianie koszy ulicznych z parków i przystanków następuje co najmniej 2 razy w miesiącu.
Opróżnianie pojemników przeznaczonych na selektywną zbiórkę stojących na terenach przeznaczonych do

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został
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UŻ)1kupublicznego następuje, co najmniej l raz w miesiącu

1.2. Uchwała określająca (art. 6k u.c.p.g.):

UCHWALA Nr XXXIV/l71/2013 Rada Gminy w Waśniowie z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
UCHWALA Nr XXV/128/2016 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
UCHWALA NR V/29/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30.01.2019 r. w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

I) metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

W Gminie Waśniów ustalono dwie metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
- od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, jako iloczyn stawki i liczby mieszkańców;
- od gospodarstw domowych, liczących 4 osoby i więcej ustalono stawkę ryczałtową.

2) stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

Od 1.03.2019 r. miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi
odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi:
- 18,00 zł złotych miesięcznie od osoby
- 72,00 złotych miesięcznie od gospodarstw domowych 4-osobowych i większych.

Od 1.03.2019 r. miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi
odbieranymi w sposób selektywny wynosi:
- 9,00 złotych miesięcznie od osoby
-36,00 zł miesięcznie dla gospodarstw domowych 4-osobowych i większych.

3) stawki opłat za pojemnik o określonej pojemności;
Gmina nie wprowadziła stawki opłat za pojemnik o określonej pojemności.

4) fakultatywnie zwolnienie w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw
domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej, o której mowa wart. 8 ust. l lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Oz.U.
z 2017 r. poz. 1769 i 1985 oraz z 2018 r. poz. 650 i 700), lub rodziny wielodzietne, o których mowa w
ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Oz.U. z 2017 r. poz. 1832 i 2161).

Gmina nie wprowadziła zwolnienia w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla mieszkańców.

1.3. Uchwała określająca termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, w tym wskazanie czy oplatę uiszcza się z dołu czy z góry (art. 61 ust. l u.c.p.g.) oraz
fakultatywnie zarządzająca pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz
wyznaczająca inkasentów i określająca wysokość wynagrodzenia za inkaso (art. 61ust. 2 u.c.p.g.).

UCHWALA Nr XXXIV/172/2013 Rada Gminy w Waśniowie z dnia 13 marca 2013 r. w sprawIe
terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
UCHWALA Nr XXV/129/2016 Rada Gminy w Waśniowie z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie terminów,
częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których zamieszkują
mieszkańcy, uiszczana jest z dołu bez wezwania co 2 miesiące w teoninach:
-styczeń i luty w terminie do dnia 20 lutego,
-marzec i kwiecień w terminie do dnia 20 kwietnia,

Niniejszy protokół kontroli nie może być powie/any bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji. przez klórq zoslal
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-maj i czerwiec w terminie do dnia 20 czerwca,
-lipiec i sierpień w terminie do dnia 20 sierpnia,
-wrzesień i październik w terminie do dnia 20 października,
-listopad i grudzień w terminie do dnia 20 grudnia.
Mieszkańcy mogą uiścić opłatę jednorazowo rocznie, z góry, w terminie do dnia 20 lutego.
Obowiązek uiszczenia opłat, o których mowa powstaje za każdy miesiąc, jeżeli dana nieruchomości jest
zamieszkana. Pierwszą op/atę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w pierwszym
terminie płatności po powstaniu obowiązku uiszczenia opłaty. W przypadku zmiany danych będących
podstawą ustalenia wysokości należnej opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi opłatę w
zmienionej wysokości uiszcza się w pierwszym terminie następującym po dniu zmiany wysokości opłaty.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w kasie Urzędu Gminy w Waśniowie lub
przelewem na rachunek bankowy Gminy Waśniów.

lA. Uchwała określająca wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości, wraz z informacją o terminach i miejscu składania deklaracji
oraz warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 6n u.c.p.g.).

UCHWALA Nr XXXIV/173/2013 Rada Gminy w Waśniowie z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości.
UCHWALA NR XXXVll/195/2013 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany
uchwały nr XXXIV/173/2013 Rady Gminy w Waśniowie w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
UCHWALA Nr XXV/130/2016 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości.
UCHWALA NR V/30/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30.01.2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

W uchwale określono wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości. Deklarację właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć do
Wójta Gminy Waśniów pisemnie lub w formie elektronicznej za pomocą skrzynki podawczej ePUAP, z
zachowaniem warunków i trybu ich składania. Określono następujące warunki i tryb składania deklaracji,
za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
- deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem
zaufanym ePUAP (w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 570)
- przesłanie deklaracji o wysokości opIaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków
komunikacji elektronicznej następuje poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza, stanowiącego
załącznik do niniejszej uchwały i przesłanie go on-line za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług
Administracji Publicznej www.epuap.gov.pl.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć w Urzędzie Gminy Waśniów deklarację o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstanie na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

1.5. Uchwała określająca 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, w szczególności
częstotliwość odbierania odpadów komunalnych i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego
zbierania odpadów komunalnych (art. 6r ust. 3 u.c.p.g.), w tym:

UCHWALA Nr XXXIV/174/2013 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie sposobu i
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów.

NiniejsZ,.vprotokół kolttroli nie może b)'ć powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, pr:.ez którq zoslał
s on dzom' inacze" niż w całości.
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UCHWAŁA Nr XXXVllI1201/2013 Rady Gminy Waśniów z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany
Uchwały Rady Gminy nr XXXIV/l74/2013 z dnia 13.03.2013 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów.
UCHWAŁA Nr XXV/l31/2016 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie sposobu i
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów.
UCHWAŁA NR LIII/306/2018 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

W ww. uchwale określono 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. W zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, została
zapewniona realizacja usługi odbioru odpadów nielimitowanej ilości odpadów w pojemnikach lub workach,
zgodnie z podziałem:
- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - pojemnik lub worek w kolorze czarnym lub szarym
oznaczonych napisem "zmieszane"
- papier - odpady z papieru, w tym odpady opakowaniowe z papieru, odpady z tektury, w tym odpady
opakowaniowe z tektury - pojemnik lub worek koloru niebieskiego oznaczone napisem "papier"
- szkło - odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła - pojemnik lub worek koloru zielonego
oznaczone napisem "szkło"
- metale i tworzywa sztucme - odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw
sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe
wielomateriałowe - pojemnik lub worek koloru żółtego omaczone napisem "metale i tworzywa sztuczne"
- odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów - pojemnik lub worek
koloru brązowego oznaczone napisem "bio".

Odpady zebrane w sposób selektywny w nielimitowanej ilości przyjmowane są w Punkcie Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych w następujących frakcjach:
- papier, tektura, opakowania z papieru i tektury
- tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych
- metale, opakowania z metali
- szkło, opakowania ze szkła
- zużyte opony
- przeterminowane lekarstwa
- zuż)~e baterie i akumulatory
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
- odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów
- odpady zielone
- odpady wielkogabarytowe
- inne odpady niebezpiecme wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.

l) fakultatywne dopuszczenie ograniczenia ilości odpadów zielonych, zużytych opon, odpadów
wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne
odbieranych lub przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6r
ust. 3a u.c.p.g.)

Nie wprowadzono ograniczenia ilości odpadów zielonych, zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych
oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne odbieranych lub
przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ilość odpadów odbieranych od
właścicieli nieruchomości jest nielimitowana.

l\';niejszy protokół kontroli nie może być powielany hez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, pnez którq zoslal
s on dzom,' bracze. niż w całości.
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2) fakultatywne zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów w szczególności w zależności od ilości
wytwarzanych odpadów i ich rodzajów (art. 6r USl.3b u.c.p.g.)

W uchwale nie zróżnicowano częstotliwości odbierania odpadów w zależności od ich ilości.
Odbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i wielorodzinnej odbywa się z częstotliwością co najmniej 1 raz w miesiącu.
Odbieranie segregowanych odpadów komunalnych z terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i
wielorodzinnej odbywa się co najmniej 1 raz w miesiącu. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych otwarty jest od poniedziałku do piątku minimum 5 godzin dziennie.

3) ustanowienie w okresie od kwietnia do października częstotliwości odbierania zmieszanych odpadów
komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie rzadziej niż raz na tydzień z
budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej; dopuszcza
się rzadszą częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących
odpady komunalne z gmin wiejskich oraz części wiejskiej gmin miejsko-wiejskich (art. 6r usl. 3b u.c.p.g.);

W uchwale nie ustanowiono częstotliwości odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz
bioodpadów stanowiących odpady komunalne w okresie od kwietnia do października.

4) określenie trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego
świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub
przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 6r usl. 3d u.c.p.g.);

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy
zgłaszać do Referatu Technicmego Urzędu Gminy w Waśniowie:
- pisemnie
- telefonicznie na nr 412646026 w. 391ub 40
- elektronicznie na adres e-mail: odpady@wasniow.pllubos@wasniow.pl
Dokonując zgłoszenia należy określić: adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie, datę wystąpienia
nieprawidłowości, rodzaj nieprawidłowości. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 3 dni od dnia
wystąpienia nieprawidłowości.

5) ustalenie, czy projekt uchwały, o której mowa wart. 6r USl. 3 u.c.p.g. był zaopinIOwany przez
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego (art. 6r USl.3c u.c.p.g.);

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem znak: Nr SE.la-0701l O/JKlI 6 z dnia 20.07.2016 r. po
zapomaniu się z wnioskiem UG Waśniów z dnia 11.07.2016 r. zaopiniował pozytywnie bez zastrzeżeń
projekt uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem znak: Nr SE.la-07016IACIl8 z dnia 16.10.2018 r. po
zapomaniu się z wnioskiem UG Waśniów z dnia 9.10.2018 r. zaopiniował pozytywnie bez zastrzeżeń
projekt uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

6) ustalenie, czy i w jaki sposób uchwała określa tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości
przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości.

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości należy zgłaszać do Referatu Technicznego Urzędu Gminy w Waśniowie:
~ plSeml1le

- telefonicznie na nr 41 2646026 w. 39 lub 40
- elektronicmie na adres e-mail: odpady@wasniow.pllubos@wasniow.pl
Dokonując zgłoszenia należy określić: adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie, datę wystąpienia

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji. pnez którą zostal
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nieprawidłowości, rodzaj nieprawidłowości. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 3 dni od dnia
wystąpienia nieprawidlowości.

1.6. Uchwala fakultatywna postanaWIająca o odbieraniu odpadów komunalnych od wlaścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (art. 6c ust. 2
u.c.p.g.).

Nie podjęto uchwały w tym zakresie

1.7. Uchwała fakultatywna o podziale obszaru gminy na sektory, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców,
gęstość zaludnienia na danym terenie oraz możliwy do obslugi przez jednego przedsiębiorcę odbierającego
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości (art. 6d ust. 2 u.c.p.g).

Nie podjęto uchwaly w tym zakresie.

1.8. Uchwała fakultatywna określająca rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz
wysokość cen za te usługi (art. 6r ust. 4 u.c.p.g.).

Nie podjęto uchwały w tym zakresie.

2. Obowiązki gminy
2.1. Zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

l) realizacja obowiązku udzielenia zamówienia publicznego lub zamówień publicznych (w przypadku, gdy
gmina jest podzielona na sektory) na odbieranie odpadów komunalnych lub na odbieranie i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (art. 6d u.c.p.g.) - od l stycznia
20 I7 L, tj. po wejściu w życie art. 6d zmienionego art. 7 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 22 czerwca 20 I6 r. o
zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Należy ustalić, czy gmina
udziela zamówienia kontrolowanej przez siebie jednostce organizacyjnej (np. zakladowi budżetowemu,
spółce komunalnej) w trybie zamówienia z wolnej ręki (in-house), czy też udziela zamówienia podmiotowi
zewnętrznemu w trybie przetargu lub w innym trybie przewidzianym ustawą z dnia 29 stycznia 2004 L

Prawo zamówiel1 publicznych (Dz. U. z 20 18 r., poz. 1986, Z późno zm.);

Przedstawiono Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego
(oznaczenie sprawy: T.2710.44.2018) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych z terenu gminy Waśniów na 2019 L Wartość zamówienia wynosi 243902,44 zl netto, co
stanowi równowartość 56 567,58 euro. Dotyczy okresu od I stycznia 2019 r. do 31 grudnia 20 I9 L

Ogloszenie zostalo zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.12.2018 L pod nr
662463-N-2018 oraz zamieszczone na stronie internetowej www.wasniow.ploddnia 17.12.2018 L do dnia
31.12.2018 L Zmiana treści ogloszenia zostala zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu
27.12.2018 L pod nr 5002794 l 8-N-20 18. Ogłoszenie zostało zamieszone w miejscu publicznie dostępnym
w siedzibie Zamawiającego.

Miejsce składania ofert - Urząd Gminy Waśniów, ul. Rynek 24, 27-425 Waśniów, sekretariat 1 piętro-- w
tenninie do 27.12.2018 r. do godz. 1LOO-ej. Otwarcie ofert nastąpilo w dniu 27.12.2018 r. o godz. 11.00 w
Urzędzie Gminy Waśniów. Liczba oferentów - l (REMONDIS Sp. z 0.0., ul. Zawodzie 18, 02-981
Warszawa, Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Antoniego Hedy ps. " Szary " l3A, 27-400 Ostrowiec
Świętokrzyski z kwotą 498 960,00 zł). Wybrano ofertę - REMONDIS Sp. z 0.0., ul. Zawodzie 18, 02-981
Warszawa, Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Antoniego Hedy ps. "Szary" 13A, 27-400 Ostrowiec
Świętokrzyski. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przekazane w dniu 31.12.2018
L drogą mailową.

Umowa Nr 4/2019 została zawarta w dniu 03.01.2019 r. z REMONDIS Sp. z 0.0., ul. Zawodzie 18,02-981
Warszawa, Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Antoniego ps. "Szary" 13A, 27-400 Ostrowiec
Świętokrzyski. Przedmiotem umowy jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z

Niniejszy protokół kolJlroli nie może być powielany bez pisemnej zgod)' kierownika komórki inspekcji. przez którq zostal
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nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Waśniów na 2019 r. Usługa obejmuje zagospodarowanie
odpadów komunalnych odebranych od wlaścicieli wszystkich nieruchomości zamieszkałych, wyposażenie
PSZOK, odbieranie przeterminowanych leków z punktów zbiórki, zużytych baterii i akumulatorów,
odbieranie 2 x w roku odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy, wyposażenie nieruchomości w
pojemniki lub worki do gromadzenia odpadów segregowanych lub zmieszanych, przeprowadzenie zajęć
dydaktycznych dotyczących zasad segregacji odpadów komunalnych we wszystkich szkolach na terenie
gminy. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w SIWZ - załącznik nr l.

2) realizacja obowiązku zorganizowania przetargu lub przetargów (w przypadku, gdy gmina jest podzielona
na sektory) na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub na odbieranie i
zagospodarowanie tych odpadów (art. 6d u.c.p.g.), w przypadku, gdy gmina zrealizowała ten obowiązek
przed wejściem w życie art. 6d zmienionego art. 7 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie
ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020), tj. do 31
grudnia 2016 r., a zawarta umowa na dzień prowadzenia kontroli pozostała obowiązująca;

Nie dotyczy. Aktualna umowa dotyczy okresu od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

3) realizacja obowiązku zawarcia umowy z przedsiębiorcą wybranym w drodze przetargu na odbieranie lub
odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (art. 6f u.c.p.g.) -
dotyczy przetargów zorganizowanych do 31 grudnia 2016 r.

Przedstawiono umowy:
- Nr 1012013 zawarta w dniu 17.06.2013 r. pomiędzy Gminą Waśniów, z REMONDIS Sp. z 0.0., ul.
Zawodzie 18, 02-981 Warszawa, Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Gulińskiego I3A, 27-400
Ostrowiec Świętokrzyski. Umowę zawarto na okres od 1.07.2013 r. do 31.12.2014 r. na odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Waśniów
(ustalono kwotę miesięcznego wynagrodzenia na kwotę brutto 23 760,00 zł, 22 000,00 zł netto ).

- +-Nr 1/2015 zawarta w dniu 14.01.2015 r. pomiędzy Gminą Waśniów, z REMONDIS Sp. z 0.0., ul.
Zawodzie i8, 02-981 Warszawa, Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Gulińskiego 13A, 27-400
Ostrowiec Świętokrzyski. Umowę zawarto na okres od 14.01.2015 r. do dnia podpisania umowy do dnia
rozpoczęcia odbioru odpadów przez podmiot wybrany w przetargu nieograniczonym ogłoszonym w dniu
17.10.2014 r. pod Nr 221675-2014 z tym, że nie dłużej niż do 1.04.2015 r. na odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Waśniów (ustalono kwotę
miesięcznego wynagrodzenia na kwotę brutto 23 760,00 zł, 22 000,00 zł netto ).

- Nr 412015 zawarta w dniu 03.02.2015 r. pomiędzy Gminą Waśniów, "EKOM" Maciejczyk Sp. J. z
siedzibą w: 26-052 Nowiny ul. Zakładowa 29. Umowę zawarto na okres od 1.04.2015 r. do 31.12.2016 r.
na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy
Waśniów (ustalono kwotę miesięcznego wynagrodzenia na kwotę brutto 26 400,00 zł, 24 444,44 zł netto).

- Nr 27/2016 zawarta w dniu 10.11.2016 r. pomiędzy Gminą Waśni ów, z REMONDlS Sp. z 0.0., ul.
Zawodzie 1.8, 02-981 Warszawa, Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Gulińskiego 13A, 27-400
Ostrowiec Swiętokrzyski. Umowę zawarto na okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2018 r. na odbiór i
zagospodarowanie odpadÓW komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Waśniów na
lata 2017-2018 (ustalono kwotę miesięcmego wynagrodzenia na kwotę brutto 23036,40 zł, 21330,00 zł
netto).

4) wskazanie w umowie instalacji, w tym regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,
do których podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, jest obowiązany
przekazać odebrane odpady (art. 6fust. la u.c.p.g.);

Przedstawiono umowę, w której wskazano, że Wykonawca obowiązany jest do przekazywania
zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych do Zakładu Unieszkodliwiana Odpadów "Janik" Sp. z 0.0. Janik, ul. Borowska I, 27-415
Kunów.

Niniejszy protokół koll1roli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez kMrq zoslal
S orz dzonv inaczeo nii w całości.
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2.2. System naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli
nieruchomości.

I) W trakcie kontroli należy ustalić, którą z wymienionych w art. 6j u.c.p.g. metod określenia stawek za
gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości uchwaliła
kontrolowana gmina. Należy również podać informację w przypadku przyjęcia przez gminę systemu
mieszanego. Ponadto należy wskazać średnią stawkę opłat za zmieszane odpady komunalne oraz odpady
komunalne selektywnie zbierane w przeliczeniu na I mieszkańca (w przypadku stawek przyjętych od
gospodarstwa domowego należy wskazać średnią stawkę za gospodarstwo l-osobowe);

W Gminie Waśniów ustalono dwie metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
- od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, jako iloczyn stawki i liczby mieszkańców;
- od gospodarstw domowych, liczących 4 osoby i więcej ustalono stawkę ryczahową.

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób
nieselektywny wynosi:
- 18,00 zł złotych miesięcznie od osoby
- 72,00 złotych miesięcznie od gospodarstw domowych 4-osobowych i większych.

Miesięczna stawka opIaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób
selektywny wynosi:
- 9,00 złotych miesięcznie od osoby
- 36,00 zł miesięcznie dla gospodarstw domowych 4-osobowych i większych.

2) Należy zweryfikować, czy gmina ustaliła stawki opłat zgodnie z art. 6k ust. 2a u.c.p.g.;
TAK

Stawki ustalone zgodnie z art. 6k ust. 2a u.c.p ..g. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na I osobę
według GUS w 2018 r. wyniósł I 693 zł (obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
27 marca 2019 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na l osobę ogółem w
2018 r.). Maksymalna stawka opłat, za odpady komunalne zbierane w sposób selektywny wyniosła 33,86 zł
(2 % przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem - za mieszkańca).

3) Należy ustalić, czy kontrolowana gmina podejmowała działania, o których mowa wart. 60 u.c.p.g. oraz
wskazać liczbę wydanych decyzji oraz przyczyny, z powodu których zostały wydane.

Gmina podejmowała działania w trybie art. 60.
Liczba wydanych decyzji: 2013 - O szt., 2014 - 38 szt., 2015 - 4 szt., 2016 - 7szt., 2017 - O szt., 2018 - 6
szt.
Przyczyną wydanych decyzji było niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

4) Należy ustalić liczbę osób objętych w gminie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w
oparciu o dane zawarte w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

Liczba mieszkańców na terenie gminy stan na 31.12.2018 r., wynosi 6833 osoby. Wpłynęło łącznie 6209
deklaracji.

5) Należy ustalić, na jakie cele kontrolowana gmina przeznacza pobrane opłaty (art. 6r ust.2 u.c.p.g.) oraz
wskazać gminy, które przedmiotowe opłaty przeznaczyły na cele inne niż wymienione wart. 6r ust. 2
u.c.p.g.
Gmina Waśniów pobrane opłaty przeznacza na następujące cele:
- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
- obsługa administracyjna systemu,
- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi,

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez.pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez. którą zostal
s on dzollV inacz,e' niż w całości.
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- tworzenie i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,

2.3. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

I) W trakcie kontroli należy ustalić, jaka jest uchwalona przez gminę częstotliwość odbierania zmieszanych
oraz selektywnie zbieranych odpadów komunalnych w podziale na nieruchomości jednorodzinne oraz
wielorodzinne, a także - w przypadku gmin wiejsko-miejskich w podziale na obszar wiejski i miejski;

Częstotliwość odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne - wynosi co najmniej I raz w miesiącu.
Częstotliwość odbierania segregowanych odpadów komunalnych, z terenu nieruchomości: zabudowy
jednorodzinnej, wielorodzinnej, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne -
wynosi co najmniej I raz w miesiącu.

2) Należy zweryfikować, czy gmina ustaliła (zgodnie z art. 6r ust. 3d u.c.p.g.) tryb i sposób zgłaszania
przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę
odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz liczbę przypadków nieprawidłowości
w tym zakresie zgłaszanych przez mieszkańców, a także czego zgłaszane nieprawidłowości dotyczyły
najczęściej;

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy
zgłaszać do Referatu Technicznego Urzędu Gminy w Waśniowie:
- pisemnie
- telefonicznie na nr 41 2646026 w. 39 lub 40
- elektronicznie na adres e-mail: odpady@wasniow.pllubos@wasniow.pl
Dokonując zgłoszenia należy określić: adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie, datę wystąpienia
nieprawidłowości, rodzaj nieprawidłowości. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 3 dni od dnia
wystąpienia nieprawidłowości.

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług zgłaszanie są droga telefoniczną oraz mailową. Najczęściej
zgłoszenia dotyczyły braku odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem odbioru. Zgodnie informacjami
dzielonymi przez upoważnionego pracownika gminy, każda informacja otrzymana od mieszkańców jest
niezwłocznie weryfikowana i przekazywana do firmy odbierającej odpady. W okresie jednego roku wpływa
kilkanaście takich zgłoszeń. Gmina nie prowadzi ewidencji w tym zakresie. Podmiot odbierający odpady
komunalne niezwłocznie reaguje na każde telefoniczne lub mailowe zgłoszenie w tym zakresie.

3) Należy wskazać, czy mieszkańcy korzystali z dyspozycji, o której mowa w art. 6s u.c.p.g. oraz podać
liczbę przypadków w okresie od 2017 r. do czasu kontroli.

Nie było takich przypadków.

4) Należy ustalić liczbę przypadków niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie
selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz przyjęcia ich przez podmiot odbierający odpady
komunalne jako zmieszane odpady komunalne (art. 9f u.c.p.g.).

Gmina Waśniów nie prowadzi statystyk w tym zakresie. W nielicznych przypadkach podmiot odbierający
odpady komunalne, w przypadku stwierdzenia niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku
w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, nie odbiera tych odpadów i pozostawia pisemną
informację o przyczynie pozostawienia worka.

2.4. Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK)

l) Obowiązek budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (art. 3 ust. 2 pkt 2 lit. a) u.c.p.g.). Należy opisać, w jaki

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, pnez którq zostal
s on dzan inaczeo nii w całości.
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sposób obowiązek ten jest realizowany przez kontrolowaną gminę.

Na terenie Gminy Waśniów nie ma możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania. Na podstawie art. ge ust. I pkt. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zobowiązany
jest do przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych bezpośrednio do
Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK).

Wszystkie odpady zmieszane zebrane z terenu Gminy Waśniów zostały skierowane do Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów "Janik" Sp. z 0.0., ul. Borowska I, 27-415 Kunów, który funkcjonuje jako
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RlPOK).

2.5. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych.

I) Obowiązek ustanowienia selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmującego co naJmmeJ
następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła opakowań
wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów
opakowaniowych ulegających biodegradacji (art. 3 ust. 2 pkt 5 u.c.p.g.) - w trakcie kontroli szczególnie
ważne jest ustalenie, w jaki sposób selektywne zbieranie odpadów komunalnych zostało ustanowione w
uchwałach, w porównaniu do faktycznego systemu zbierania odpadów na terenie kontrolowanej gminy.
Należy zidentyfikować wszystkie gminy, które ustanawiają wielopojemnikowy oraz dwupojemnikawy
system zbierania odpadów komunalnych w podziale na tzw. "frakcję suchą" (odpady opakowaniowe) i
"frakcję mokrą" (zmieszane odpady komunalne), co jest niezgodne z obowiązującymi przepisami (w
przepisach brak jest definicji umownie przyjętych dla ww. podziału);

W Gminie Waśniów odpady odbierane są w pojemnikach lub workach zgodnie z poniższym podziałem,
ustalonym w uchwałach:
N- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - pojemnik lub worek w kolorze czarnym lub szarym
oznaczone napisem "zmieszane"
- - papier - odpady z papieru, w tym odpady opakowaniowe z papieru, odpady z tektury, w tym odpady
opakowaniowe z tektury - pojemnik lub worek koloru niebieskiego oznaczone napisem "papier"
S - szkło - odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła - pojemnik lub worek koloru zielonego
oznaczone napisem "szkło"
- - metale i tworzywa sztuczne - odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw
sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe
wielomateriałowe - pojemnik lub worek koloru żóhego oznaczone napisem "metale i tworzywa sztucme"
- odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów - pojemnik lub worek
koloru brązowego oznaczone napisem "bic".

a) ustalić, czy na dzień kontroli gmina dostosowała umowę na odbieranie lub odbieranie i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania
odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami ww. rozporządzenia. Należy wskazać, czy gmina
ustanowiła oraz faktycznie odbiera frakcje odpadów wymienione w ~ 3 ww. rozporządzenia. Istotne jest, że
w ramach frakcji odpadów ulegających biodegradacji gminy powinny uwzględnić zbieranie odpadów
kuchennych i zielonych. W zależności od możliwości technicznych odpady te mogą być zbierane w ramach
jednej frakcji lub gminy mogą podjąć decyzje o oddzielnym zbieraniu odpadów kuchennych i zielonych. W
związku z powyższym należy określić, jaki jest sposób zbierania tych odpadów przez gminę. Ponadto
należy wskazać, jeśli gmina nie umożliwia mieszkańcom odbioru frakcji odpadów ulegających
biodegradacji (właściciele nieruchomości zobowiązani są wyłącznie do ich zagospodarowania w
przydomowym kompostowni ku lub ewentualnie przekazania do PSZOK);

Umowa jest dostosowana do obowiązujących przepisów. Gmina ustanowiła odbiera frakcje odpadów
wymienione w ~ 3 ww. rozporządzenia według podziału:
- worek niebieski: papier,
- worek żóhy: metal i tworzywa sztuczne,
- worek zielony: szkło,

.Niniejszy protokół kontroli nie może być powielan)' bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez klÓT'! zostal
s on dzom' inaae' niż w całości.
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- worek brązowy: odpady ulegające biodegradacji.
- worek szary lub czarny: odpady zmieszane,
Właściciele nieruchomości mogą kompostować we własnym zakresie i na własne potrzeby odpady
komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady
zielone powstające w wyniku pielęgnacji zieleni, o ile nie powoduje to uciążliwości dla otoczenia i
negatywnego oddziaływania na środowisko.

b) zweryfikować, czy gmina, która objęła selektywną zbiórką frakcje odpadów wymienione w ww.
rozporządzeniu, dostosowała pojemniki do zbierania tych odpadów zgodnie z wymogami, o których
mowa w S 4 tego rozporządzenia, mając na uwadze, że okres przejściowy na dostosowanie pojemników, tj.
maksymalnie 5 lat od dnia wejścia rozporządzenia obowiązuje wówczas, jeśli odpady zbierane są w
pojemnikach, natomiast w przypadku, gdy gmina odbiera odpady w workach zobowiązana była je
dostosować z dniem 1 lipca 2017 r.

System selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów dostosowany do wymogów ww.
rozporządzenia w wymaganym terminie.

c) zweryfikować, czy gmina która objęła selektywną zbiórką frakcje odpadów wymienione w S 3
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, oznaczyła pojemniki do zbierania odpadów
komunalnych napisami, zgodnie z S 4 tego rozporządzenia. Należy uwzględnić, iż okres na dostosowanie
pojemników w tym zakresie upłynął w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie przedmiotowego
rozporządzenia, tj. z końcem 2017 r.;

Selektywne zbierane frakcje odpadów są odbierane w workach odpowiedniego koloru, oznaczonych
wymaganym napIsem.

3) Obowiązek zapewnienia warunków do selektywnego zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych
w celu osiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych (art. 3b ust. 1 pkt 2
u.c.p.g.);

Zapewniono warunki do selektywnego zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Mieszkańcy
Gminy Waśni ów mogli bezpłatnie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK),
zorganizowanym na terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Pękosławice nr 12, 27-425 Waśniów,
odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów.

4) Obowiązek utworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający
łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy (co najmniej jednego stacjonarnego PSZOK), które
zapewniają przyjmowanie co najmniej takich odpadów komunalnych, jak: przeterminowane leki i
chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące
odpady komunalne, a także odpadów komunalnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art.
4a u.c.p.g. w tym wskazanie miejsc, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych (art. 3 ust. 2 pkt 6 u.c.p.g. oraz
art. 3 ust. 2b u.c.p.g.) - wykaz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, ze szczególnym
uwzględnieniem i analizą liczby PSZOK w stosunku do liczby obsługiwanych mieszkańców (dostępność
PSZOK dla mieszkańców) oraz wyszczególnienie gmin, które zorganizowały tzw. "mobilne PSZOK", a
także informacją, czy gmina prowadzi PSZOK samodzielnie (również przy pomocy własnych jednostek
organizacyjnych), czy też powierzyła jego prowadzenie podmiotowi zewnętrznemu.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest przy Oczyszczalni Ścieków w
PękosIawicach 12,27-425 Waśniów. Obsługuje wszystkich mieszkańców Gminy Waśniów od poniedziałku
do piątku w godz. 7:30 - 13:00. PSZOK prowadzony jest przez Gminę od 1.01.2019 r.

2.6. Zapewnienie odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji

Niniejszy protokół kotltroli "ie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą zoslal
s on dzonv ;nacze' niż w całości.
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odpadów komunalnych oraz poziomów ogramczema masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji

l) Obowiązek osiągania poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru,
metali, tworzyw sztucznych i szkła-IO% za2012 r., 12%za2013 r., 14%za2014 L, 16%za2015 r., 18%
za 2016 L, 20% za 2017 r. oraz 30% za 2018 r. - zgodnie z tabelą nr l w załącmiku do rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 2167);

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych
i szkła w następujących latach wynosił:
- 2012 - 6,91 %
- 2013 - 12,02 %
- 2014 - 15,89 %
- 2015 -31,70 %
- 2016 -23,41 %
-2017-22,10%
- 2018 -36,91 %

Sprawozdanie za rok 2018 zostało dostarczone osobiście do WIOŚ w dniu 29.03.2019 r. Korekta
sprawozdania za 2018 rok została przesłana do WIOŚ w dniu 16.05.2019 r. (data wpływu do WIOŚ -
17.05.2019 r.).
Wyliczony poziom w sprawozdaniu - 36,91 %. Przedstawiono dokumenty potwierdzające ilości odpadów,
które zostały przekazane do recyklingu.

Liczba mieszkańców (Lm) - 6833 (wg ewidencji ludności), 6209 (wg złożonych deklaracji)
Mw(GUS) masa wytworzonych odpadów przez l mieszkańca - 0,188 Mg
Um udzial łączny odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła i wielomateriałowych w składzie
morfologicznym odpadów komunalnych - 0,318
Mrpmts łączna masa odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła, poddanych recyklingowi i
przygotowanych do ponownego użycia pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw
domowych - 805,22 Mg, wg wyliczeń własnych - 805,22 Mg, tym:
Wg KPO z terenu gminy Waśniów odebrano i przekazano do recyklingu odpady w ilości:
- odpad o kodzie 15 Ol Ol :
Świecie Recykling S.A. - 41 ,857 Mg; Apis Przedsiębiorstwo Wielobranżowe - 3,89 Mg; WPT Polska Sp. z
0.0. Sp. k. - 2,637 Mg; łącznie 48,384 Mg;
- odpad o kodzie 15 Ol 02:
Best Polymers Group Adam Lasota 0,303 Mg; Conkret Z.R. Rejderowscy Sp. J. 1,997 Mg; Akpol Adam
Kuś 0,67 Mg; lącznie 8,438 Mg
- odpad o kodzie 15 0107:
Krynicki Recykling S.A. 62,783 Mg; Remondis Glass Recykling Polska Sp. z 0.0. 16,075 Mg; łącznie
78,858 Mg
Mrpmts łączna masa wytworzonych odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła, pochodzących
ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych - w 2018 r. odebrano 135,68 Mg, w tym
48,384 Mg (15 Ol 01),8,438 Mg (1501 02),78,858 Mg (15 Ol 07)

Łączna masa wytworzonych odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych szkła, pochodzących ze
strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych:
Mwpmts = 6209 x 0,188 x 0,318 = 371,199
Osiągnięty poziom recyklingu Ppmts:
Ppmts= 135,68Mg/371,199Mgx 100%=36,55%

2) Obowiązek osiągania poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 30% za 2012 r., 36% za
2013 L, 38% za 2014 r., 40% za 2015 r., 42% za 2016 r., 45% za 2017 r. oraz 50% za 2018 L - zgodnie z

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którq zoslal
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tabelą nr 2 w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 L W sprawie
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji
odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 L, poz. 2167).

Pbr - poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, wyrażony w %,
Mrbr - łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych poddanych
recyklingowi, przygotowanych do ponownego użycia oraz poddanych odzyskowi innymi metodami,
pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców
odpadów komunalnych, wynosi 16,19 Mg w tym:
-1,410Mg-(170101),
- 14,780 Mg (17 Ol 07)
Mwbr - łączna masa wytworzonych innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców
odpadów komunalnych, wynosi 16,19 Mg w tym:
-1,4IOMg-(170101),
- 14,780 Mg (I7 0107)

Osiągnięty poziom recyklingu, obliczony na podstawie przedstawionych dokumentów potwierdzających
masę innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne
(załącznik nr 5 do protokołu kontroli) w 2018 L wynosi:
Pbr = (MrbrlMwbr) x 100%
Pbr=(16,19Mg/ 16,19Mg)x 100%=100 %

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych
niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych przez Gminę Waśniów w następujących latach
wynosił:
-2012-100%
- 20 l3 - nieodbierane
- 2014 - 100%
- 2015 -47,9 %
- 2016 - nieodbierane
- 2017 - nieodbierane
- 2018 - 100 %

Gmina osiągnęła wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady
komunalne za rok 2018. Ustalony poziom na podstawie przedstawionych dokumentów potwierdzających
osiągnięcie poziomu wyniósł 100 %.

3) Obowiązek ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania - 75% za 2012 L, 50% za 2013 r., 50% za 2014 L, 50% za 2015 L, 45% za 2016 L, 45% za
2017 L oraz 40% za 2018 r. - zgodnie z tabelą w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
25 maja 2012 L W sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz.
U. 2012 L, poz. 676) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 L W sprawie
poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. 2017
L, poz. 2412).

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych
do składowania w następujących latach wynosił:
- 2012 - 27,83 %
- 2013 -43,04 %
- 2014 - 35,88 %
- 2015 -16,67 %
-2016-0%

Niniejs7..Vprotokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez kMrq zostal
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- 2017 -18,09 %
-2018-11,08%

W 2018 r. wyliczony w sprawozdaniu poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji
kierowanych do skladowania wyniósł 11,08 %. Przedstawiono dokumenty potwierdzające wyliczony
pozIOm.
Liczba mieszkańców w 1995 r. - 7487
Masa odpadów wytworzonych w roku 1995:
OUB 1995 = 0,047 x Lw x Uo [Mg] = 0,047 x 7487 x l = 351 ,889 Mg
Liczba mieszkańców na koniec 2018 L - 6209
Ilość odpadów o kodzie 19 12 12 po sortowaniu odpadów z selektywnej zbiórki - 80,82 Mg frakcji
powyżej 80 mm- brak podziału strumienia na frakcje, zgodnie z informacją z instalacji nie zawierają
odpadów ulegających biodegradacji (masa nie brana pod uwagę w obliczeniu "poziomu bio")
Masa odpadów ulegających biodegradacji zebranych, odebranych i przetworzonych ze strumienia odpadów
komunalnych z obszaru danej gminy w danym roku sprawozdawczym, przekazanych do składowania -
MOUBR
MOUBR = MBRl x UBI [Mg] = 80,82 x 0,4 = 32,328 Mg
Osiągany w danym roku poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania - TR [%]
TR = MOUBR x 100/ OUB I995 x D [%]
Wskaźnik uwzględniający zmiany demograficzne mieszkańców gminy - D = LR/L1995 = 6209/7487 =
0,829
TR = 32,328x 100/351,889 x 0,829 = 3232,8/371,032 = 11,08%

2.7. Obowiązek prowadzenia przez gminy kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu
gminy, wpisanych do rejestru działalności regulowanej (art. 9u u.c.p.g.), zgodnie z dyspozycją określoną w
art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 L Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 L poz.799), zwanej
dalej "Poś", udokumentowanych protokołem z kontroli, o którym mowa w art. 380 Poś" oraz kary
pieniężne nakładane na podmiot odbierający odpady komunalne w trybie art. 9x, 9xa oraz 9xaa u.c.p.g.
Należy podać liczbę kontroli przeprowadzonych w poszczególnych latach (2013-2018). Nie należy
uwzględniać jako kontrolę podmiotów odbierających odpady komunalne przypadków prowadzenia przez
gminę monitu sposobu realizacji umów z tymi podmiotami (np. odbierania odpadów zgodnie z ustalonym
harmonogramem). Ponadto należy zweryfikować, czy gminy kontrolują strumień odpadów komunalnych
odbieranych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, m.in. przy
wykorzystaniu systemu GPS umieszczonego w pojazdach odbierających odpady lub wykorzystują inne
formy nadzoru (należy podać, jakie).

Gmina nie prowadziła kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne, które były udokumentowane
protokołem kontroli. Nie nakładano kar pieniężnych w trybie art. 9x, 9xa oraz 9xaa ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach.
Gmina nie kontroluje strumienia odpadów komunalnych odbieranych przez podmioty odbierające odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości np. przy wykorzystaniu systemu GPS lub innych form nadzoru.

2.8. Sprawozdawczość:

I) obowiązek sporządzania rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi przekazywanych do marszałka województwa i do WIOŚ, ich terminowość (do 31 marca roku
następującego po roku, którego dotyczy - art. 9q ust. 2 u.c.p.g.) i rzetelność (zgodnie z art. 9q ust. 3 u.c.p.g.
oraz art. 9r ust. 2 u.c.p.g.) - za 2012 L, 2013 L, 2014 L, 2015 L, 2016 r., 2017 r. i 2018 r.;

Sprawozdania za lata 2012 - 2017 przekazane zostały do WIOŚ oraz do marszałka województwa w
terminie. Sprawozdanie za 2018 złożono do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz WIOŚ w
terminie.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielali)' bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którq zostal
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Korekty sprawozdań składano za lata:
- 2012, korekta znak T-OŚ.7031.6.2013 z dnia 28.05.2013 r.
- 2013, brak korekty
- 2014, brak korekty
- 20 l 5, brak korekty
- 2017, brak korekty
- 2018, korekta znak T-OŚ.7031.1.20 19 z dnia 16.05.2019 r.

2) działalność gminy w zakresie weryfikacji półrocznych sprawozdań (oraz kwartalnych do końca 2014 r.)
przekazywanych przez podmioty odbierające odpady komunalne (art. 9n u.c.p.g.) oraz rocznych
sprawozdań przekazywanych przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (w
przypadku, gdy PSZOK nie jest prowadzony samodzielnie przez gminę) - należy ustalić, które gminy i
dlaczego nie prowadziły weryfikacji sprawozdań oraz czy zostały nałożone kary pieniężne w trybie art. 9x
u.c.p.g;

Gmina Waśniów weryfikowała sprawozdania przekazywane przez podmioty odbierające odpady
komunalne na podstawie danych zawartych w miesięcznych zestawieniach wykonywanych usług lub
miesięcznych raportach wykonania usługi odbioru odpadów z terenu gminy Waśniów. Gmina nie
prowadziła kontroli udokumentowanych protokołem kontroli w tym zakresie i nie nakładała kar w trybie
art.9x.

3) należy ustalić, czy gmina w celu weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniu półrocznym wzywała
podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości do okazania dokumentów
sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcie
określonych poziomów (art. 9p uSl. I u.c.p.g.) - w przypadku niewzywania należy wskazać przyczynę.

Wzywano podmiot odbierający odpady w celu przedstawienia dokumentów do weryfikacji danych.

4) należy ustalić, czy gmina w celu weryfikacji danych zawartych w rocznym sprawozdaniu wzywała
prowadzącego PSZOK do okazania dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz
dokumentów potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów (art. 9p uSl. l u.c.p.g.) - w przypadku
niewzywania należy wskazać przyczynę (w przypadku, gdy PSZOK nie jest prowadzony samodzielnie
przez gminę).

Nie dotyczy. PSZOKjest prowadzony przez Gminę Waśniów od 1.01.2019 r.

5) obowiązek składania sprawozdań zerowych w przypadku nieodbierania w danym półroczu odpadów
komunalnych z terenu kontrolowanej gminy.

Wszystkie podmioty zobowiązane do składania sprawozdań zerowych spełniły swój obowiązek.

6) na podstawie sprawozdań przekładanych wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta przez
podmioty zbierające odpady komunalne, stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkła, z wyłączeniem podmiotu, o którym mowa wart. 9 na ust.! za 2018 r., należy
ustalić liczbę tych pomiotów na terenie danej gminy.

Ze sprawozdań przekazanych do gminy Waśniów wynika, że na terenie Gminy funkcjonuje jeden podmiot
zbierający odpady komunalne stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła.

2.9. Obowiązek udostępniania na stronie internetowej urzędu gminy informacji wymienionych wart. 3
ust. 2 pkt 9 u.c.p.g. o:

l) podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy,
zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości;

Niniejszy protokół kontroli nie może być powie/ony bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którq został
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Gmina Waśni ów spełnia obowiązek udostępniania infonnacji wymienionych powyżej na stronie
internetowej
http://www.wasniow.pl/asp/pUtan.asp?typ= 13&menu=5&dzialy=5&akcja=anykul&anykul= I816 (dostęp
na dzień 25. I0.20 19 r.)

2) miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz
pozostałości z sanowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;
Gmina Waśniów spełnia obowiązek udostępniania infonnacji wymienionych powyżej na stronie
internetowej
http://v.'Ww.wasniow.pVasp/pUtart.asp?typ= 13&menu=5&dzialy=5&akcja=artyku1&anykul= 1816 (dostęp
na dzień 25.10.2019 r.)

3) osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w an. 6f ust. I u.c.p.g., i nie świadczą takiej usługi
w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa an. 6f ust. 2 u.c.p.g., w danym roku kalendarzowym
wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania;
Gmina Waśniów spełnia obowiązek udostępniania infonnacji wymienionych powyżej na stronie
internetowej
http://www.wasniow.pl/asp/pl_stan.asp?typ= 13&menu=5&dzia1y=5&akcja=anykul&anykul= 1816 (dostęp
na dzień 25.10.2019 r.)

4) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające:

a) finnę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowadzącego punkt selektywnego
zbierania odpadów komunalnych;
Gmina Waśniów udostępniła na stronie internetowej
http://w'Ww.wasniow.pVasp/pl_stan.asp?typ= 13&menu=5&dzialy=5&akcja=anykul&anykul= 1816 (dostęp
na dzień 25.10.2019 r.) nieaktualną infonnację dotyczącą podmiotu prowadzącego PSZOK, tzn. Gmina
Waśniów od 1.01.2019 r. samodzielnie prowadzi PSZOK, natomiast na stronie widnieje podmiot
odbierający odpady komunalne tj. REMONDlS Sp. z 0.0.

b) adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie danej gmmy, wraz ze
wskazaniem godzin przyjmowania odpadów;
Gmina Waśniów spełnia obowiązek udostępniania informacji wymienionych powyżej na stronie
internetowej
http://www.wasniow.pVasp/pl_ stan.asp?typ= 13&menu=5&dzialy=5&akcja=artykul&anykul= 1816 (dostęp
na dzień 25.10.2019 r.)

5) zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których
mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz.
1688), zawierających:

a) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierania odpadów komunalnych
Gmina Waśniów spełnia obowiązek udostępniania infonnacji wymienionych powyżej na stronie
internetowej
http://www.wasniow.pl/asp/pl_stan.asp?typ= 13&menu=5&dzialy=5&akcja=anykul&artykul= 18I6 (dostęp
na dzień 25.10.2019 r.)

b) adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie danej gmmy, wraz ze
wskazaniem godzin przyjmowania odpadów.
Gmina Waśniów spełnia obowiązek udostępniania infonnacji wymienionych powyżej na stronie
internetowej

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, pnez którq zostal
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hUp://www.wasniow.pl/asp/pUtart.asp?typ= 13&menu=5&dzialy=5&akcja=artykul&artykul= 1816 (dostęp
na dzień 25.10.2019 L)

2.10. Działalność infonnacyjna i edukacyjna w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami
komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 3 ust 2 pkt
8 u.c.p.g.) oraz obowiązek przeprowadzenia kampanii infonnacyjnej na temat praw i obowiązków
właścicieli nieruchomości, określonych w uchwałach (art. 13 ustawy z dnia 1 lipca 2011 L o zmianie
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 L Nr
152, poz. 897).
Należy ustalić, czy kontrolowana gmina czynnie się udziela w działalności edukacyjnej działalności
edukacyjnej, w jaki sposób prowadzi tę działalność oraz jakie efekty przynoszą działania podejmowane
przez gminę (np. czy obserwuje się lepszą jakość strumienia odpadów selektywnie zbieranych, wzrost
ilości odpadów selektywnie zbieranych, wpływ na ograniczenie palenia odpadami w kotłach centralnego
ogrzewania, usuwania odpadów w lasach itp.).

Gmina Waśniów wypełnia obowiązek wynikający z art.3 ust.8 pkt 8 ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach w następujący sposób:
- do każdego mieszkańca gminy dostarczane były przez sohysów ulotki infonnacyjne dotyczące nowego
systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi w 2013 r.
- wraz z książeczkami opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które otrzymał każdy właściciel
nieruchomości niezamieszkałej z terenu gminy Waśniów, zawarte były infonnacje dotyczące zasad
segregacji odpadów n a terenie Gminy Waśniów
- podmiot odbierający odpady komunalne dostarczał do każdej nieruchomości ulotki dotyczące zasad
segregacji odpadów komunalnych na trenie Gminy Waśniów
- na corocznych festynach zapraszany był podmiot odbierający odpady komunalne z terenu Gminy
Waśni ów, który prowadził na swoim stoisku kampanię infonnacyjno-edukacyjną
- mieszkańcy mogli bezpłatnie otrzymać w siedzibie Urzędu Gminy Waśni ów broszurek" Z ekologią
przez Góry Świętokrzyskie w ramach programu Edukacji Ekologicznej dla Związku Gmin Gór
świętokrzyskich na 2016 L" dofinansowaną ze środków WFOŚiGW w Kielcach
- na stronie internetowej Gminy Waśniów zamieszczane były ulotki dotyczące segregacji odpadów i
hierarchii postępowania z odpadami
- na stronie internetowej Gminy Waśniów w zakładce ochrona środowiska! odpady komunalne dostępne są
uchwały dotycząc odpadów komunalnych
- w lipcu 2019 L we współpracy z GOKiS w Waśniowie zorganizowana została akcja edukacji ekologicznej
dla dzieci uczestniczących w wakacje w zajęciach przygotowanych przez tę instytucję
- w szkołach organizowane były akcje edukacji ekologicznej w 2019 r. przez przedmiot obierający odpady
komunalne na terenie Gminy Waśniów (PSP w Mominie-22.10.2019, PSP w Nowym
Skoszynie-18.10.2019, PSB w Boleszynie-21.10.2019 L, natomiast PSP w Waśniowie w dniu 22.10.2019
odwiedziła bazę finny w Ostrowcu Świętokrzyskim)
- na spotkaniach z mieszkańcami (zebrania sołeckie), spotkaniach z sohysami na bieżąco omawiane są
aktualne zagadnienia dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Waśniów
- problematyka odpadów komunalnych poruszana jest również okresowo na łamach bezpłatnego
kwartalnika Infonnator samorządowy Gminy Waśniów.

2.11. Obowiązek prowadzenia rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z art. 9b u.c.p.g. - l stycznia 2012 L oraz
weryfikowanie przez gminę oświadczeń podmiotów pod względem spełniania wymagań określonych wart.
9d u.c.p.g. Należy ustalić, jakie działania podejmuje gmina w celu zweryfikowania podmiotów
wpisywanych przez nią do rejestru działalności regulowanej oraz szczególnie zwrócić uwagę na bierność
gmin w tym zakresie.

Pierwszy wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
9.07.2012 L

Ilość podmiotów w rejestrze na dzień kontroli - 9.
Liczba wykreślonych podmiotów (na wniosek podmiotu) w roku:
-2012-0,

Niniejszy protokół kontroli nje może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji. przez którq został
s on dzon ;nacuo nii KI całości.
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-2013-0,
- 2014 - l,
-2015-0,
-2016-0,
- 2017 - 2,
-2018-1,
- 2019 - O.

Gmina dokonuje wpisu na podstawie składanych dokumentów/oświadczeń.

2.12. Wywiązanie się z obowiązku określonego wart. 3 ust. 2a u.c.p.g. w przypadku związków
międzygminnych i wykonywanych przez nie zadań.

Nie dotyczy.

2.13. Obowiązek dokonania corocznej analizy gospodarki odpadami komunalnymi (art. 3 ust. 2 pkt 10
u.c.p.g.) - należy sprawdzić wyłącznie fakt wykonania obowiązku, w jakim terminie i formie oraz sposób
wykorzystania analizy przez gminę.

Analizy za okres 2015-2018 sporządzono do 30.04.2015 r. i udostępniono na stronie BlP Urzędu Gminy.
Analiza za 2014 rok została udostępniona po terminie, tj. 4.05.2015 r. Analiza posłużyła do oszacowania
kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu gminy i ustalenia opłaty ponoszonej przez
mieszkańców w zależności od wielkości gospodarstwa domowego. Nie sporządzono analizy gospodarki
odpadami komunalnymi za 2013 rok.

2.14. Składowanie lub magazynowanie odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych (art. 26 u.o.o.)
Należy zweryfikować, czy na terenie gminy miały miejsce przypadki składowania lub magazynowania
odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych (wskazać liczbę przypadków uwzględniając lata
2013-2018), wraz z podaniem infonnacji o rodzajach porzucanych odpadów oraz ich ilości (w miarę
możliwości). Ponadto należy wskazać, czy gmina wydawała decyzje w trybie art. 26 U.O.O., nakazujące
posiadaczowi usunięcie odpadów, a także liczbę tych decyzji oraz informację na temat ich realizacji. W
przypadku braku ustalenia posiadacza porzuconych odpadów, należy podać informację o sposobie
rozwiązania przez gminę problemu (tj. bezpiecznego usunięcia odpadów)

Na terenie gminy Waśni ów w latach 2013 - 2018 nie odnotowano przypadków składowania lub
magazynowania odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych. Gmina nie wydawala decyzji w
trybie art. 26 ustawy o odpadach.

2. Naruszenia

Lp. Rodzaj niepra\\'idłowości Dowód Punkt pozwolenia lub akt
prawny (art., par, ust.,

(dokumentacja pkt) lub inny dokument
audiowizualna, protokół (zgłoszenie, informacje,
oględzin, wyniki itp.)
pomiarów, dokumenty
zakładu, opinia eksperta
itp.)

l Sprawozdanie za 2018 rok wymaga korekty w zapisy w protokole kontroli art. 9q ustawy z dnia 13
zakresie osiągniętych poziomów (dotyczy papieru, września 1996 r. o
metali, szkła i tworzyw sztucznych). utrzymaniu czystości i

porządku w gminach (Dz.
U. z 2018 r. poz. 1454 ze
zm.).

2 Nie sporządzono analizy gospodarki odpadami za zapisy w protokole kontroli art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z
2013 rok dnia 13września 1996 r. o

utrzymaniu czystości i

l\'iniejszy protokół kontroli nie może być powielollY bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji. przez którq zostal
s on dzoJJl,'inaczeo niż w całośei.
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porządku w gminach (Dz.
U. z2018 r. poz.1454 ze
zm.).

3. Popełnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Nie dotyczy

4. Inne zagadnienia

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:
l Upoważnienie Nr 313/2019
2 Upoważnienie do udzielania infonnacji w ramach kontroli.
3 Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami za 2018 rok.
4 Korekta sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami za 2018 rok.
5 Karty przekazania odpadów za 2018 rok.
6 Dokumenty potwierdzające osiągnięte poziomy recyklingu.
7 Tabele uzupełnione w ramach kontroli.

Dane i informacje zastrzeżone: Protokół nie zawiera infonnacji zastrzeżonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli
umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu.

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w tenninie siedmi~ dni przedstawić swoJe
stanowisko na piśmie Swiętokrzyskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Wszystkie strony protokołów dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono

Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z dn. 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz.
1292) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 20

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielan)" bez pisemttej zgody kierownika komórki inspekcji. przez którq zostal
s on dzonv inacze. niż w całości.
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Miejsce i data podpisania protokołu: Waśniów, 2019-11-04

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki

kontrolowanej

T-

Krzysztof Gajewski

G'WNA WAŚNIÓW
"I. Rynek 24, tel. 41 2646026

17-425 Waśniów
NiP 661-21-55-889, REGON 291010837

Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

STARSZY INSPEK rQR
:JCHRONY ŚR D WISi'J\

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika kom6rki inspekcji, pnez którą zostal
s on dzon inacze .niż w calości.

strona 23 z 23
protokół kontroli nr WIOS-KIELC 298/20 I9





ZAŁĄCZN/K NR ~
DO PROTOKOŁU Kóij'j'fioi:i

W/OS-KIELC ..I2oAg .
L. Obowiązek Opis sposobu Uwagip. wypełnienia

Gmina
Waśniów ul.
Rynek 24.

Nazwa gminy, powiat, adres siedziby 27-425
Waśniów
powiat

ostrowiecki

I - liczby micszkmiców l i4
Metoda uSlalenia zamieszkujących daną
stawki za nieruchomość,
gospodarowanie 2 - ilości zużytej wody 7.

l odpadami danej nieruchomości, l
komunalnymi w 3 . powierzchni lokalu
gminie w zależności mieszkalnt.-g:o.
od: 4 - gospodarstwa

domowego.

Czy na terenie gminy uchwalono więcej niż jedną
Ustalono dwie metody: l. od liczby mieszkańców
zamies7J..:ujących daną nieruchomość. jako iloczyn stawki i

2 metodę ustalenia stawki za gospodarowanie l liczby micszkaticów: 2. od gospodarstw domowych, lic7.ąCych
odpadami komunalnymi (tzw. system mieszany)? 4 osobv iwiecci ustalono stawke rvczaltowa

zmiL"Szanych odpadów 18 zł 72,00 złotych micsięc7nie od gospodarstw domowych 4.
Stawka na I komunalnych osohowvch iwieksz\'ch.

3 mies7.kanca za
odbieranie selektywnie zebranych

91.1 36,00 zł miesięc7nie dla gospodarstw domo\\)'ch 4.osobowych
odpadów komunalnych iwickszvch.

4
Czy gmina podejmowała dzialania, o których

lmowa wart. 60 u.c.p.g.?

w2013r. O

w2014r. 38

liczba wydanych decyzji. o 1..16rych w2015r. 4
5 mowa wart. 60 u.c.p.g. w 2016 r. 7

w2017r. O

w 2018 r. 6
Liczba mieszkańców objętych w gminie systemem

6 gospodarowania odpadami (na podstawie 6209
zlożonych deklaracji)

7 Najakie cele kontrolowana gmina przeznaczyła
pobrane opiaty? (art. 6r ust. 2 u.c.p.g.)

1.2.3.4

8
Czy rada gminy ustaliła stawki opiat zgodnie z art.

l6k ust. 2a U.C.0.2.?
Czy gmina skorzystała z fakultatywnego
zwolnienia w całości lub w części z opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy. w części dotyczącej gospodarstw
domowych. w których dochód nie przekracza

9 kwoty upra"niającej do świadczeń pieniężnych z O
pomocy społecznej, o której mowa wart. 8 ust. I
lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 i 1985 oraz z
2018 r. poz. 650 i 700). lub rodziny wielodzietne. o
których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 20 I4 r. o
Karcie Dutej Rodziny (Dz. U. z 20 17 r. poz. 1832 i
2161l.

liczbę
O

W przypadku. gdy gmina uchwaliła inkasctów

10
pobór opłaty za gospodarowanie \\")'sokość
odpadami komunalnymi w drodze wynagrodz

Oinkasa. proszę wskazać: enia
inkaseta

l(J

I



L.
Inforomacje o gminie iobowiązkach przez nią wypełnianych

Opis sposobu Uwagi
p. wypełnienia

Gmina
Wa.{niów, ul.

Nazwa gminy. powiat. adres siedziby Rynek 24. 27.
-125 Wasniów,

powiat
os!rowit.>cki

1 Liczba miesl.kancó" 6209 na podstawie deklaracji

2 Sektory O

System gospodarowania odpadami w gminie obejmuje:
l .ly1ko nieruchomości, na których lwniesllują mics7kańcy.

3 2 • nieruchomości. na których zamieszkują micszkaJ-'lcy oraz 2
nieruchomości. na których nie zamieszkują mieszkańcy. a są
••••')1warzane odpady komunalne

CI)' gmina udzieliła zamówienia publicznego na
l - odhieranie.

4 2 - odbieranie i zagospodarowanie odpadów odpadów 2
komunalnych od właścicieli nieruchomości. o którym mowa w
art. 6d ust. I u.c.p.g.?

5 Rod./..ajudl.ielonego zamówienia publicznego (zamówienie z przetarg
wolncj ręki (in-house). przetarg) niL'Organiczony

J. REMONDIS Sp. z 0.0., ul. Zawodzie UL
02-981 Warszawa. Oddzial w Ostrowcu
Swil,:tokrLyskim. ul. Guliriskicgo 13A.27-400
Ostrowiec Świętokrzyski od 1.07.2013 r. do
31.12.2014r.

REMOSDIS
Sp. z 0.0., ut. 2. REMONDIS Sp. z 0.0 .• ul. Zawodzie 18.
Zawodzie 18. 02-981 Warszawa. Oddział w Ostrowcu
02.981 Swiętokrzyskim. ul. Guliriskiego 13A. 27-400
Warszawa. Ostrowiec S\'t"iętokrzyski od 14.01.2015 r. do
Oddzial w dnia JXxłpisania umowy do dnia rozpoczęcia

Podmioty. z któl)'mi zawarto umowy na obieranie odpadów
Ostrowcu odbioru odpadów prL!:z podmiot ""-ybrany w

6 Ś\\'iętokrLyskim. prLctargu nieograniczonym ogłoszonym \\komunalnych od właścicieli nieruchomości
ul. Antoniego dniu 17.10.2014 r. JXxlNr 221675-2014 z tym,
ps. "S7.ary" te nic dłutej niż do 1.04.2015 r.
13A.27-400
Ostrowiec 3. "EJ.':'OM" Maciejczyk Sp. J. z siedzibą w;
Świętokrzyski 26-052 Nowiny ul. Zak.1adowa 29 od
01.01.. 1.04.2015 r. do 31.12.2015 r.
31.12.2019t.

4. REMONDIS Sp. z 0,0 .• ul. Zawodzie 18,
02.981 Warszawa. Oddział w Ostrowcu
Świętokrzyskim. ul. Guliilskiego I3A, 27-400
Ostrowiec SwiętokrLyski od 1.01.2017 r, do
31.12.2018 r.

2013 r. O

Czy podmioty, z którymi z.awarto umowy na odbiór 2014 r. O
odpadów komunalnych od właścicieli

7
nieruchomości były konIrolowane prez gminy? 2015 r. O
(UWZGLĘDNIA SIĘ WYŁĄCZNIE KONTROLE 20ł6 r. O
UDOKUMENTOWANE PROTOKOŁEM
KONTROLI) 2017 r. O

2018 r. O

2013r. 1

Czy gmina prowadziła kontrolę wypełniania 2014 r. 1
warunków umowy zawartej z podmiotem

2015 r.odbierającym odpady komunalne od właścicieli 1
8

nieruchomości? (np. kontrola prLcstrzegania 2016 r. 1
harmonogramu odbierania odpadów, czyszczenie
pojemników. itd.) 2017 r. 1

2018 r. 1



Czy gmina kontroluje odbiór odpadów od wlaścicieli
9 nieruchomości z wykorzystaniem systemu GPS lub korzysta z O

innych form kontroli?
CT.'j' w gminie \\'yznaczono osoby, do których obowiązków

10 należy sprawowania kontroli pr/.cstrzegania i stosowania 1
nrzenisów u.c.n.!!.? (art. 9u ust. I u.c.n.p".)

2013 r. O

2014 r. O

2015 r. O
art. 9x ust. I pkt I

2016 r. O

2017r. O

2018r. O

2013 r. O

2014 r. O

2015 L O
art. 9x ust. I pkt 2

2016 r. O

2017r. O

2018 r. O

2013 r. O

2014 r. O

2015r. O
art. 9x ust. l pkt 3

2016 L O

2017 r. O

2018 r. O

2013 r. O

2014 r. O

2015 L O
art. 9x ust. I pkt 4

2016 r. O

II
Liczba wymierzonych

2017r. O
przez gminę kar w trybie

2018 r. O

2013 r. O

2014 r. O

2015 L O
art. 9x ust. l pkt 5

2016 L O

2017 r. O

2018 r. O

2013 r. O

2014 r. O

2015 r. O
art. 9x ust. 2 pkt I

2016 r. O

2017 r. O

2018 r. O

2013 r. O

2014 r. O

2015 r. O
art. 9x ust. 2 pkt 2

2016 r. O

2017 r. O

2018 r. O

2015 r. O

art. 9xa pkt 1 2016 r. O

2017 L O



2018 r. O

2015 r. O

2016 r. O
art. 9xa pkt 2

2017 r. O

2018r. O

2015r. O

2016 r. O
art. 9xa pkt 3

2017 r. O

2018 r. O

art. 9xaa pkt I 2018 r. O

art. 9xaa pkt 2 2018 r. O

2013 r. i

Czy gmina weryfikuje półrocwc sprawozdania 2014r. i

(kwartalne sprawozdania do kOlka 2014 r.) 2015 r. i
i2 sporząd/.ane i prlekaz)"wane przel. podmioty

odbierające odpady komunalne od wła~cicieli 2016r. i

nieruchomości? 2017 r. i

2018 r. 1

Czy gmina. celem weryfikacji danych zawartych w 2013 r. i
sprawozdaniu. o którym mowa w art. 9n ust. I
u.c.p.g .• \\zywala podmiot)' odbierające odpady 2014 r. i
komunalne od właścicieli nieruchomości do
okazania dokumentów sporządzanych na potrzeby 2015 r. i

13
ewidencji odpadów oraz dokumentów

2016 r. ipotwierdzających osiągnięcie określonych
poziomów rL"C)'klingu.prLygotowania do 2017r. i
ponownego U1:ycia i odzysku innymi metodami
oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacj i przekazywanych do 2018 r. i
składowania
Czy gmina weryfikuje rocme sprawozdania 2015 r. i
sporządzane i przekazywane przez prowadzącego

2016 r. 1
i4

punkt seleJ.,,"tywnegozbierania odpadów
komunalnych? 2017 r. i
(Nic dotyczy gmin, które prowadzą PSZOK
samodzielnie) 2018 r. i

Czy gmina celem weryfikacji danych zawartych w
sprawozdaniu. o którym mowa wart. 9na ust. 1 2015r. i
u.c.p.g., wzywała podmioty prowadzące punkt
selektywnego zbierania odpadów komunalnych do
okazania dokumentów sporządzanych na potrzeby 2016 r. i
ewidencji odpadów oraz dokumentów

i5
potwierdzających osiągnięcie określonych
poziomów recyklingu. przygotowania do
ponownego utycia i odzysku innymi metodami 2017 r. i

oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji prl.ekaz)"'wanych do
składowania 2018 r. i
(Nie dotyczy gmin. które prowadzą PSZOK
samodzielnfe )-
Czy gmina weryfikowala roczne sprawozdanie za 2018 r.
sporządzane i przekazywane przez podmiot zbierający odpady

i6 komunalne, stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru. i
metali, tworzyw sztucznych i szkła, z w)'łączeniem podmiotu. o
którYm mowa wart. 9na ust. 1
Czy gmina celem weryfikacji danych 7..3wartych w sprawozdaniu,
o którym mowa w art. 9nb ust. I u.c.p.g. \\'zywala podmioty
zbierające odpady komunalne. stanowiące frakcje odpadów
komunalnych: papieru, metali. tworzyw sztucznych i s7..kIa.z
wyląezeniem podmiotu. o którym mowa w ano 9na ust. I do

17 okazania dokumentów sp0rl.ądzanyeh na potm:by ewidencji i
odpadów oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcie
okrcślonych poziomów recyklingu. przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
I orzekazywanych do składowania



Liczba podmiotów 7.bierających odpady komunalne. stanowiące

18
frakcje odpadów komunalnych: papiL'TU.metali. tworłYw l
sztucznych i s7.kla. z \\)'łączenicm podmiotu, o którym mowa w
art. 9na ust I u.c.p.g. na tCrL~ic gminy

Uchwalono selektywną zbiórkę
wszystkich frakcji odpadów

wymienionych w 9 3 rozporządzenia
~1inistra Środowiska z dnia 29 1
grudnia 20 16 r. w sprawie
szczegółowego sposobu

sclckty •.•.ncgo zbierania wybranych
frakcii odpadów

papier l

metal l

tworzywa
l

sztucme

szklo l
Uchwalono selekty\\ną opakowani
zbiórkę v.ybranych a

Jaki system selektywncj frakcji odpadów wiclomalcr 1

19
zbiórki odpadów zostal wymienionych w * 3 iałowe
uchwalony na terenie rozporzadzenia odpady

gminy? Ministra Śr~dowiska z ulegające
dnia 29 grudnia 2016 r. biodegrada

w sprawie cji. w tym
szczegółowego bioodpady l

sIX'sobu selektywnego (odpady
zbierania wybranych zielone
frakcji odpadów.

OrdZ
Nalej\" wskazać kuchenne)

poszczególne frakcje
odpady
zielone l

inne
frakcje
odbierane l
w sposób
selektywny

Uchwalono system
Odwunoit.mnikowy

Wszystkie frakcje odpadów
W)'mieni~ne w rozpol7.ądzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 29
grudnia 2016 r. w sprawie l
szczególowego sposobu

selektywnego zbierania wybranych
frakcji odpadów

papier l

metal l

twofZ)'\\'a l
Jakie frakcje odpadów w sztuczne
prak1ycc są odbierane z Wybmnc frakcje

szkło l20
terenu kontrolowanej odpadów

gminy? wymienionych w * 3 opakowani
rozpo~dzenia a l

Ministra Srodowiska z wielomater
dnia 29 grudnia 20 16 r. iałowe

w sprawie odpady
szczegółowego ulegające

sposobu selektywnego biodcgrada l
zbierania wybranych cji. w tym
frakcji odpadów. bioodoadv
Należy wskazać odpady

l
IX'szczególne frakcje zielone

inne
frakcje
odbierane l
w sposób
selektvwnv

cJJ.1
W



Odpady odbierane są w podziale na
Osystem dwunoiemnikowv

W jaki sposób gmina ustanowi la selektywne zbieranie
bioodpadów
1 - odpady kuchenne zbierane są lącznie z odpadami zielonymi

21 2 - odpady kuchenne oraz odpady zielone zbierane są osobno 2
3- odpady zielone zbierane są selek1)'wnie. natomiast odpady
kuchenne nlzem z odpadami zmieszanymi
4 • inna metoda

PSZOK zlokalizowany jest na Oczyszczalni

22 Czy gmina ut\\'OI'zyła stacjonarny punkt selektywnego zbierania
I

Scicków w Pt;kosławicach 12.27-425
odpadów komunalnych? (art. 3 ust. 2 pkt 6 u.c.p.g.) Waśniów. Obsluguje wszystkich mieszkanców

Gmin\" Waśni ów.

Czy gmina prowadzi PSZOK:

23 J • samodzielnie (również przy pomocy własnych jednostek
I

PSZOK do końca 2018 r. prowad70ny był
organizacyjnych). czy przez podmiot odbierający odpady. PSZOK od
2 - powierzyła prowadzenie PSZOK podmiotom zcwnętrLnym? 1.01.2019 r. prowadzony jest samodzielnic

I orl.CZGmin'.
Liczba utworzonych na terenie gminy PSZOK (nic należy

24 uwzględniać tzw. mobilnych PSZOK oraz pojemników do I
selektywnej zbiórki odpadów. np. tzw. dzwonów)

25 Czy PSZOK został(y) utwor.lOny(e) w sposób zapewniając)'
I

lam)' dostęp dla wszystkich micszkanców gminy?

26 Średnia liczba mieszkanców obsługiwanych przez PSZOK

27 Czy gmina utworzyła tzw. "mobilne PSZOK"? O

2013 r. I

2014 r. I

Czy gmina w tenninie przekazała sprawozdanie, o 2015 r. I
28 którym mowa wart. 9q u.c.p.g.? 2016,. I

2017 f. I

2018 r. I

2013 r. O
Gmina składala korektę sprawozdania. O
wezwań

2014 r. I

Czy gmina w sposób f7etelny sporządziła 2015 r. I
29 sprawozdanie. o którym mowa wart. 9q u.c.p.g.?

(art. 9r ust. 2 u.c.p.g.) 2016 r. I

2017 r. I

2018 r. O
Gmina skladala korektę sprawozdania O
wezwan

recyklingu i przygotowania do
ponownego utycia następujących
frakcji odpadów komunalnych: I 6.91
papieru. metali. tworzyw sztucznych
i szkła
recyklingu. przygotowania do

Czy gmina w 2012 r. ponownego utycia i odzysku innymi
30 osiągnęła wymagany metodami innych niż niebezpieczne

I 100
poziom? odpadów budowlanych i

rozbiórkowych stanowiących odpady
komunalne
ograniczt.'I1ia masy odpadów
komunalnych ulegających

I 26.62
biodcgrndacji przekazywanych do
składowania
recyklingu iprzygotowania do
ponownego użycia następujących
frakcji odpadów komunalnych: I 23.2
papieru, metali. tworzyw sztucznych

Czy gmina w 2013 r. i szkła
31 osiągnęla wymagany recyklingu, przygotowania do

poziom? ponownego utycia i odzysku innymi
metodami innych niż niebezpieczne I nieodhicrane
odpadów budowlanych i
rozbiórko ••••),ch stanowiących odpady
komunalne



ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających

I 43.04
biodcgmdacji prlekazywanych do
skladowania
recyklingu i prlygotowania do
ponownego użycia następujących
fmkcji odpadów komunalnych: 1 15.K9
papieru. metali. tworzyw sztucznych
i szkła
recyklingu. prJ:ygotowania do

Czy gmina w 2014 r. ponownego użycia i odzysku innymi
32 osiągnęła wymagany metodami innych niż niebezpieczne

l 100
poziom? odpadów budowlanych i •

rozbiórkowych stanowiących odpady
komunalne
ogmniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających

l 35.8Kbiodegmdacji przekazywanych do
składowania
recyklingu iprzygotowania do
ponowncgo utycia następujących
fmkcji odpadów komunalnych: I 31.7
papit.'TU,metali. tworzyw sztuc7nych
i szkła
recyklingu. przygotowania do

Czy gmina w 2015 r. ponownego użycia i odzysku innymi
33 osiągnęla wymagany metodami innych niż niebezpiecznc

1 47.9
poziom? odpadów budowlanych i

rozbiórkowych stanowiących odpady
komunalne
ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających

1 16.67biodegradacji przekazywanych do
składowania
recyklingu i przygotowania do
ponownego użycia następujących
fmkcji odpadów komunalnych: 1 21.41
papieru. metali, tworzyw sztucznych
i szkla
recyklingu, prl)'gotowania do

Czy gmina w 2016 r. ponownego utycia i odzysku innymi
34 osiągnęla wymagany metodami innych niż niebezpieczne

l nieorlbicranc
poziom? odpadów budowlanych i

rozbiórkowych stanowiących odpady
komunalne
ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających

l O
biodegradacji przekazywanych do
składowania
recyklingu i przygotowania do
ponownego użycia następujących
fmkcji odpadów komunalnych: l 22.1
papieru. metali. tworzyw sztucznych
i szkla
n..-cyklingu. prl)'gotowania do

Czy gmina w 2017 r. ponownego użycia i odzysku innymi
35 osiągnęła ",')'magany metodami innych nit. niebczpiec:t.ne

l nieodbicmnc
poziom? odpadów budowlanych i

rozbiórkowych stanowiących odpady
komunalne
ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających

l 18.09biodegradacji prlekazywanych do
składowania
recyklingu i przygotowania do
ponownego użycia następujących
fmkcji odpadów komunalnych: l 36.91
papieru. metali. tworzyw sztucznych

Czy gmina w 2018 r. i szkla
36 osiągnęła \\)'magany recyklingu, przygotowania do

poziom? ponownego użycia i odzysku innymi
metodami innych nit. niebezpieczne

l 100odpadów budowlanych i
rozbiórkowych stanowiących odpady
komlUlalne
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ograniczL"tlia masy odpadów
komunalnych ulegających

I Il.OSbiodegradacji przekazywanych do
składowania

37 Czy gmina realizuje obowiązki wynikające 7.art. 3 ust. 2 pkt 2
Onokt al?

38 Czy gmina uchwaliła regulamin utrzymania czystości i porJ:adku
Ina terenie Q'minv? (art. 4 u.c.o.p.i

art.6k
I

u.c.o .•. Aktualna
art. 61 1
u.c.o .•. Aktualna39 Czy gmina uchwaliła następujące uchwaly:
art.6n
u.c.o .•.

1
Aktualna

art. 6r ust. 13 u.c.o .•. Aktualna
Czy uchwala, o której mowa wart. 6r uslo 3 u.c.p.g. została

40 zaopiniowana przez państwowego inspektora sanitarnego w I
zakresie czcstotliwości odbierania odoadów komunalnvch?

art. 6c ust.
O

2 U.C.0.2.

41 Czy gmina uchwaliła następujące uchwaty art. 6d ust.
O

fakultatywne: 2 U.C.0.2.

art. 6r ust. O
4 U.C.0.2.

42 Czy gmina udostępnila na stronie urzędu gminy infonnacje
I

wvnikaiace z art. 3 ust. 2 okt 9 U.C.D.Q.?
Gmina Waśnió\\' wypełnia obowią7.ck
wynikający z art.3 ust.8 pkt 8 ustawy o
utrzymaniu czystości iporządku w gminach w
na<;tępujący sposób:
- do kaidego mieszkmica gminy dostarczane
były przez solt).sów ulotki infonnacyjne
dotyczące nowego systemu zagospodarowania
odpadami komunalnymi w 2013 r.
- wraz z ksiąJ.ecz.kami opiat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
które otrLymal kaidy wlakicieł nieruchomości
niczamieszkalej z terenu gminy \Vaśni6w,
zawarte były infom1acje dotyczące za<;ad
segregacji odpadów n a terenie Gminy
Waśniów
-podmiot odbierający odpady komunalne
dostarczał do każdej nieruchomości ulotki
dotyczące za-;ad segregacji odpadów
komunalnych na trenie Gminy Wa~niów
• na corocznych festynach zapraszany był
podmiot odbierający odpady komunałnc z
tcrenu Gminy Waśniów, który prowadził na

Czy po wejściu w życie systemu gmina regularnie prowadzi s\ •...oim stoisku kampanię illfonnaC)jno-

43 działalność infonnacyjną iedukacyjną w zakresie prawidłowego 1 edukacyjną
gospodarowania odpadami komunalnymi? W jakiej ronnie ~mieszkalicy mogli bezpłatnie otrzymać w
prowadzona jest działalność? (art. 3 ust. 2 pkt 8 u.c.p.g.) siedzibie Urzędu Gmin", Waśniów broszurek

'. Z ekołogią przez GÓr); Świętokrl)"skie w
ramach programu Edukacji Ekologicznej dla
Związku Gmin Gór świętokrL)"skich!la 2016
r." dofinansowaną ze środków \VFOSiGW w
Kielcach
- na stronie internetowej Gminy Waśniów
zamieszczane były ulotki dotyczące segregacji
odpadów ihierarchii postępowania z
odpadami
• na stronic internetowej Gminy Waśnió\\' w
zakładce ochrona środowiskaJ odpady
komunalnc dostępne są uchwały dotycząc
odpadów komunalnych
- w lipcu 2019 r. we wsp6lpracy z GOKiS w
Waśniowie zorganizowana została akcja
edukacji ekologicznej dla dzieci
uczestnicz.ących w "'akacje w zajęciach
przygotowanych przez tę instytucję
- w szkołach organizowane były akcje
L'dukacji ekologicznt:j w 20 19 r. prJ:ez
pn.edmiot obierający odpady komunalne na
terenie Gmin\' \Vaśniów' {PSP w Mominie-
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Opis
L.p. Obowiązek sposobu Uwagi

w'ypcłnienia

Gmina
Wa~nió\\.
ul. Rjnck

Nazwa gminy. powiat. adres sied7jby 24,27-425
\Vnsnió\\.
powiał

ostrowiecki

obszar

zabudowa wiejski* 8 co na;mniei l raz w miesi ac u
jednorodzinna obszar

zmieszanych miejski. nie dolvczy
odpadów
komunalnych obszar

zabudowa wiejski. 8 co naimniei I raz w miesiacu
widomdzinna obszar

Uchwalona miejski. nic dotyczy
I

prLCZgminę selekty •.•.nie
częstotliwość obszar
odbierania

zebranych
7.abudowa wiejski. 8 co na'mniei I raz w micsiacuodpadów

komunalnych jednorodzinna obszar
(dotyczy miejski. nic dotvczy
odpadów
frakcji obszar
tworzyw wiejski. 8 co najmniei l raz \\' micsiacu
sztuc7J1ych. zabudowa

papieru. wielorodzinna obszar
metali i miejski.
szkla) nic dotyczy

Czy gmina wprowadziła ograniczenia ilości odpadów
zielonych, zużytych opon, odpadów wielkogabaJ)10\\)'ch
oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych

2
stanowiących odpady komunalne odbieranych lub

Oprzyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania
odpadów komunalnych od wlakicieli nieruchomości w
zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi? (art. 6r ust. 3a u.c.o.!!.)
Czy gmina wprowadzila zróżnicowanie częstotliwości

3
odbierania odpadów w szczególności w zależności od

Oilości wytwarl".anyeh odpadów i ich rodzajów? (art. 6r usl.
3b u.c.n.o.)
Czy gmina ustanowiła w okresie od iI."wietniado
p8Żdziemika częstotliwość odbierania zmieszanych
odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących

4 odpady komunalne nie rzadziej niż raz na tydzień z O
budynków wielolokalowych i nie rz.adziej nit.:niż raz na 2
tygodnie z l.abudowy jL"dnorod7.innej? (al1. 6r ust. 3b
u.c.n.•. )

Przypadki niewlaściwego świadczenia usług pr.l.ez
pf7edsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od
wla.Scicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy

Czy gmina określiła tryb i sposób zgłaszania przez
zgla,>zać do Referatu Technicznego UrLędu Gminy w
\Va~niowic:

wła.Scicieli nieruchomości przypadków nicwłaściwego . piscmnie
5

świadczenia usług przez prLcdsiębiorcę odbierającego
l - telefonicznie na nr 41 2646026 w. 39 lub 40

odpady komunalne od wła.scicieli nieruchomości lub . e1ektroniC7J1ie na adres c-mail: odpady@wasniow.pllub
przez prowadzącego punkt selcktywnego zbierania
odpadów komunalnych'? (al1. 6r ust. 3d u ..c.p.g.)

os@wasniow.pl
Dokonując zgłoszenia należy określić: adres
nieruchomości, której dotyczy zgloszenie, datę
wystąpienia nieprawidlowości. rodzaj nieprawidłowości.
Zgloslenia należy dokonać w teoninie 3 dni od dnia
wYSta[lienia nienrawidlowosci.

Liczba zgłoszonych przypadków w2013r. O6 niewła.sciwcgo świadczenia uslug przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady w2014r. O

mailto:odpady@wasniow.pllub
mailto:os@wasniow.pl


22.10.2019. PSI' w N(w,'ym Skosz>'nie~
18.10.2019. pSB \II Bokszynie-21.1O.2019 r.,
natolllia~t PSI' w Wa~niowic \II dniu
~2.IO.20 19 odwiedziła bazę !inny w Ostrowcu
Swiętokuyskim)
-na spotkaniach z micsll\aticami (zebrania
soleckie), spoll\aniach z sołtysami na bicJ.ąco
omawiane są aktualne zagadnienia dotyczące
gospodarki odpadami komunalnymi \II Gminie
WaSnió\\
-problematyka odpadów komunalnych
poruszana jest również okresowo na lamach
bezpłatnego kwartalnika Infom1utor
samorządowy Gminy WaSniów

Czy gmina dokonuje wpisu podmiotów do rejestru działalności
regulowanej wylącznic na podstawie oświadczenia o spelnianiu

44 warunków wymaganych do \\'}'konywania działalności w 1
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości?
Czy gmina weryfikuje wnioski o wpis do rejestru działalności

45 regulowanej poza sprawdzeniem danych z dostępnymi ()

ewidencianli nr.ledsiehiorc6w'?

2013 r. O

2014 r. I na \\niosek prl.cdsiębion.:y

Czy gmina wykreślała z rejestru dzialalności 2015 r. O
46 regulowanej podmioty odbierające odpady

komunalm: od właścicieli nieruchomości? 2016 r. O

2017 r. I na wniosek pr/.cdsiębiorcy

2018 r. I na \\niosek przedsiębiorcy

2013 r. O

Czy gmina \\)'wiązuje się z obowiązku 2014 r. 1
Analiza za 2014 rok została udostępniona po
tenllinie, ti. 4.05.2015 r

sporządzenia analizy gospodarki odpadami
2015r. I

47
komunalnymi obejmującej zagadnienia zawarte w
art, 9tb U.C.p.g. i udostępniają na stronie

2016 r. 1podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej
urzędu gminy w tenninie do dnia 30 kwietnia? 2017 r. I

2018 r. I

2013 r. O

2014 r. O

Czy na terenie gminy stwk"Tdzono pr.lypadki 2015 r. O
48 składowania lub magazynowania odpadów w

miejscu na ten cel nicprzeznacwnym? 2016 r. O

2017 r. O

2018 r. O

2013 r. O

2014 r. O

Liczba wydanych decyzji przez wójta, bunnistrza 2015 r. O
49 lub prezydenta miasta w trybie art. 26 ust. 2 ustawy

z dnia 14 grudnia 20 I2 r. o odpadach 2016 r. O

2017 r. O

2018 r. O



komunalne od wla4cicieli nieruchomości lub w2015r.
przez prowadzącego punkt selektywnego O

zbierania odpadów komunalnych w 2016 r. O

w 2017 r. O

w 2018 r. O

w 2013 r. O

Liczba przypadków niedopelnienia przcz w 2014 r. Owłaściciela nieruchomości obowiązku w
zakresie selektywnego zbierania odpadów w2015r. O7 komunalnych oraz przyj~cie ich przez

podmiot odbierający odpady komunalne jako w 2016 r. O
zmieszane odpady komunalne (art. 9f

u.e.p.g.) w 2017 r.
O

w2018r. O

Liczba przypadków korzystania przez właścicieli
8 nieruchomości z dyspozycji, o J.,,1órejmowa w art. 6s

u.c.p.g. w okresie od 2017 r. do czasu kontroli
O

Czy gmina na dzień kontroli dostosowała umowę na
odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od wla4cicieli nieruchomości w zakresie
selektywnego zbierania odpadów komunalnych do

9 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia
l2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego

zbierania wybranych frakcji odpadów? (~6 pkt 3
rozporządzenia z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
szc7.ególowego sposobu selektywnego zbierania
wybranych frakcii odpadów)
Czy gminy, które objęły seleJ...1)"Hlązbiórką frakcje
odpadów wymienione w ~ 3 rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie

10 szczegółowego sposobu selektywnego zbierania l
wybranych frakcji odpadów. dostosowały pojemniki do
zbierania tych odpadów zgodne są z .•••)'mogami. o
kt6rvch mowa w'S 4 teeo rOloouadzenia?
Czy gminy. które objęły selektywną zbiórką frakcje
odpadów v,)'mienione w * 3 rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie

11 szczegółowego sposobu selektywnego zbierania l
wybranych frakcji odpadów. oznaczyły pojemniki do
zbierania odpadów komunalnych napisami. zgodnie z * 4
teeo roznorzadzenia?

STARSZY IrISPEKTO,:
OCHRONY SRa 15:'.\
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