
Załącznik nr 2 do SIWZ 

Opis przedmiotu zamówienia 

1. Nazwa przedmiotu zamówienia:  

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy w Gminie Włoszczowa w latach 2021 - 2022”. 

2. Rodzaj zamówienia: usługa. 

3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodów CPV: 90500000-2 – usługi 

związane z odpadami; 90511000-2 – usługi wywozu odpadów; 90512000-9 – usługi 

transportu odpadów, 90513000-6 – usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są 

niebezpieczne, 90513100-7 – usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw 

domowych, 90513200-8 – usługi wywozu stałych odpadów miejskich, 90514000-3 – 

usługi recyklingu odpadów. 

4. Przedmiot  świadczonych przez Wykonawcę usług:  

1) Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,  

na których zamieszkują mieszkańcy z terenu miasta Włoszczowa oraz w sołectwach Gminy 

Włoszczowa wraz z zamieszkałymi przysiółkami: Bebelno Kolonia, Bebelno Wieś, 

Boczkowice, Czarnca wraz z przysiółkami (Handlarka, Knapówka, Mościska), Danków 

Duży, Danków Mały, Dąbie, Gościencin, Jeżowice, Kąty, Konieczno, Kurzelów  

z przysiółkiem Wymysłów Krzelowski, Kuzki z przysiółkiem Ewina, Ludwinów, Łachów, 

Międzylesie wraz z przysiółkiem Mchowie, Motyczno wraz z przysiółkiem Jamskie, 

Nieznanowice, Ogarka, Przygradów, Rogienice, Rząbiec, Silpia Duża wraz z Silpią Małą, 

Wola Wiśniowa wraz z przysiółkiem Podlipie, Wymysłów k. Rząbca wraz przysiółkiem 

Michałów. Harmonogram odbioru odpadów określony został w ust. 14. 

2) Odbieranie i zagospodarowanie przeterminowanych leków z 3 aptek z terenu Gminy 

Włoszczowa, w których wyznaczone są selektywne punkty zbiórki dla mieszkańców 

Gminy w terminie 3 dni od chwili zgłoszenia (e-mailowego). Odbiór przeterminowanych 

leków w roku 2020 wykonywany był średnio jeden raz w tygodniu z jednej z wymienionych 

poniżej aptek. 

Adresy punktów: 

 Włoszczowa, ul. Wiśniowa 27, 

 Włoszczowa, Plac Wolności 6, 

 Włoszczowa, ul. Mleczarska 11. 

3) Usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania  

z terenów, których właścicielem jest Zamawiający. W 2020 r. Gmina Włoszczowa jeden 

raz zleciła Wykonawcy ww. zadania. Ilość odebranych odpadów o kodzie 20 03 01 

wynosiła 0,57 Mg (stan na dzień 31.08.2020 r.). Wykonanie usług podlega odrębnemu 

rozliczeniu na podstawie jednostkowych zleceń Zamawiającego za jedną tonę usunięcia 

odpadów. Podstawą rozliczenia za wykonane zlecenie będzie ilość odebranych odpadów 

bez względu na ich rodzaj. Podstawą rozliczenia będzie cena jednostkowa za usunięcie 

odpadów zgromadzonych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub 

magazynowania a należących do Gminy Włoszczowa zawartej w ofercie. Wynagrodzenie 

jest należne Wykonawcy gdy ilość odebranych odpadów w ramach jednego zlecenia  będzie 

większa niż jedna tona odpadów.  

4) Wykonawca będzie dokonywał odbioru odpadów od poniedziałku do piątku w godzinach 

od 700 do 1800. Po opróżnieniu  pojemników Wykonawca ustawi je na właściwe miejsce  

i posprząta teren wokół  pojemników/worków i altan śmietnikowych a także wewnątrz 

altan. 

5. Wymogi dotyczące przekazywania odebranych niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych do instalacji komunalnych. 



1) odbiór zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 

zgromadzonych w workach, pojemnikach lub kontenerach na terenach z zabudową 

jednorodzinną oraz wielorodzinną. Przekazanie niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych bezpośrednio do instalacji komunalnej.  

2) zabudowa wielorodzinna (sołectwa i miasto): 

Na terenie zabudowy wielorodzinnej obowiązywać będzie gromadzenie odpadów                  

w systemie mieszanym workowo - pojemnikowym oraz pojemnikowo - kontenerowym: 

 niesegregowane odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach o poj. 240 l., 

1100l.  

Częstotliwość odbioru z nieruchomości z terenu miejskiego – co najmniej 3 razy  

w tygodniu nie dopuszczając do przepełnienia pojemników. 

Częstotliwość odbioru z nieruchomości z terenu wiejskiego – po wypełnieniu 

pojemnika, jeden raz w tygodniu. 

3) zabudowa jednorodzinna (sołectwa i miasto): 

Na terenie zabudowy jednorodzinnej obowiązywać będzie gromadzenie odpadów                  

w systemie mieszanym workowo – pojemnikowym: 

 odpady niesegregowane (zmieszane) i bioodpady stanowiące odpady komunalne 

odbierane będą nie rzadziej niż raz w miesiącu w miesiącach: styczeń, luty, marzec, 

listopad, grudzień oraz nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w miesiącach: kwiecień, 

maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik dla budynków w zabudowie 

jednorodzinnej z terenu miejskiego i wiejskiego. 

6. Rodzaje odpadów komunalnych odbieranych selektywnie od właścicieli 

nieruchomości. 

1) stosownie do treści  art. 6d ust. 4 pkt. 2 ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku   

w gminach informacyjnie podaje się rodzaje odpadów komunalnych odbieranych selektywnie  

od właścicieli nieruchomości:    

a) papier i tektura (kod odpadu 15 01 01, 20 01 01), 

b) szkło (kod odpadu 15 01 07, 20 01 02), 

c) tworzywa sztuczne (kod odpadu 15 01 02, 20 01 39, 15 01 05, 15 01 06), 

d) metal (kod odpadu 15 01 04, 20 01 40), 

e) odpady ulegające biodegradacji (kod odpadu 20 01 08, 20 02 01), 

f)    odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach (kod odpadu 20 03 99), 

g) zużyte opony (kod odpadu 16 01 03), 

h) odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07), 

i)    baterie i akumulatory (kod odpadu 20 01 33*, 20 01 34), 

j)    zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (kod odpadu 20 01 35*, 20 01 36, 20 

01 23*), 

k) inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (20 01 99), 

l) odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach (20 03 99), odpady 

budowlane i rozbiórkowe (kod odpadu 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07,  

17 06 04, 17 08 02, 17 09 04), 

m) leki (kod odpadu 20 01 31*, 20 01 32). 

2) zabudowa wielorodzinna (sołectwa i miasto):  

 segregowane : 

 papier, tektura,  

 szkło,  

 metal, tworzywa sztuczne, 

 bioodpady gromadzone będą w pojemnikach o poj. 240l, 1100l.  

Częstotliwość odbioru z nieruchomości – po wypełnieniu poszczególnych pojemników,  

nie rzadziej niż raz w miesiącu. 



 meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony pochodzące z samochodów 

osobowych, pojazdów jednośladowych, wózków odbierane będą od właścicieli 

nieruchomości  bezpłatnie jeden raz w miesiącu sprzed terenu nieruchomości, 

  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany będzie od właścicieli 

nieruchomości dwa razy w roku z terenu nieruchomości. 

3)zabudowa jednorodzinna (sołectwa i miasto): 

 odpady selektywnie zbierane nie rzadziej niż raz w miesiącu dla budynków  

w zabudowie jednorodzinnej z terenu miejskiego i wiejskiego, 

  meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

oraz zużyte opony odbierane będą od właścicieli nieruchomości budynków 

jednorodzinnych dwa razy w roku. 

7. Standard sanitarny wykonywania usług oraz ochrony środowiska. 

1) podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do 

porządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami 

wysypanymi z pojemników, kontenerów i pojazdów w trakcie realizacji usługi 

wywozu. Po opróżnieniu  pojemników Wykonawca ustawi je na właściwe miejsce  

i posprząta teren wokół  pojemników/worków i altan śmietnikowych a także wewnątrz 

altan. 

2) dezynfekcja i dezynsekcja pojemników na odpady komunalne odbywać się będzie  

co najmniej dwa razy w roku, w tym jeden raz w okresie letnim, 

3) selektywnie zbierane odpady komunalne nie będą mieszane ze zmieszanymi odpadami 

komunalnymi lub selektywnie zbierane odpady różnych rodzajów ze sobą,   

4) do jednego samochodu nie będą zbierane jednocześnie odpady zmieszane wraz  

z  pozostałymi  z segregacji surowców wtórnych, 

5) jeżeli odbiór odpadów segregowanych i zmieszanych następuje w tym samym czasie 

Wykonawca wykonuje usługę dwoma samochodami odpowiednio oznakowanymi,  

w tym napisy „surowce wtórne” i „odpady komunalne”, 

6) przekazanie  zmieszanych odpadów  komunalnych oraz odpadów zielonych nie nastąpi  

do innej instalacji niż wskazana.  

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest: 

a) zapewnić, aby pojazdy i urządzenia wykorzystywane przy odbiorze i przewozie 

odpadów komunalnych były zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostaniem  

się na zewnątrz odpadów, podczas ich gromadzenia, przeładunku a także transportu, 

b) myć i dezynfekować pojazdy oraz urządzenia z częstotliwością gwarantującą 

zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego nie rzadziej niż raz na miesiąc,                           

a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie, 

c) prowadzić dokumentację zawierającą informację o stosowanych środkach 

dezynfekujących oraz o częstotliwości wykonywanej dezynfekcji pojazdów i urządzeń 

- którą ma obowiązek przedstawić do kontroli na żądanie Zamawiającego, 

d) na koniec każdego dnia roboczego pojazdy były opróżnione z odpadów i były 

parkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo - transportowej. 

8. Obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą 

zamówieniem. 

1.   Wykonawca w trakcie realizacji  przedmiotu umowy  ma obowiązek prowadzenia pełnej 

dokumentacji   wymaganej   przepisami prawa  w tym sporządzania   rocznych sprawozdań. 

2.   Sprawozdanie roczne Wykonawca przekazuje zgodnie z obowiązującymi przepisami 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

3.   W toku wykonywania umowy Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu według stanu na dzień ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego 



zestawienia ilości odpadów odebranych i zagospodarowanych za okres tego miesiąca.  

4. Zestawienie zawiera:   

a) ilości odebranych i przekazanych do instalacji komunalnych odpadów zgodnie  

z załączonymi do zestawienia wydrukami wagowymi, 

b) kategoryzacje odebranych i przekazanych odpadów zgodnie z przyjętymi kategoriami 

odpadów wg Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie  

katalogu odpadów, 

c) opis sposobów oraz miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów  

d) karty przekazania odpadów zgodnie obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach, 

e) wskazanie pojazdów, którymi świadczone były usługi z podaniem numerów 

rejestracyjnych. 

5. W przypadku gdy zestawienie złożone przez Wykonawcę budzi wątpliwości w zakresie 

rzetelności lub kompletności Zamawiający jest uprawniony do żądania dodatkowych 

wyjaśnień i informacji lub okazania dowodów źródłowych. 

6. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Zamawiający wzywa Wykonawcę  

do odpowiedniej korekty zestawienia ilości odpadów odebranych i zagospodarowanych  

za okres danego miesiąca pod rygorem uznania, iż wezwanie do zapłaty za świadczone 

usługi  za ten miesiąc jest przedwczesne .  

7. Zamawiający odmówi zatwierdzenia zestawienia wykonanych usług, w przypadku gdy  

w okresie rozliczeniowym:  

1) w wyniku czynności kontrolnych zostaną stwierdzone fakty wykazujące niewłaściwe 

wykonywanie umowy pozwalające na ustalenie, że podane w zestawieniu dane  

są nieprawdziwe, 

2) Wykonawca lub jego pracownicy uniemożliwili Zamawiającemu dokonanie czynności 

kontrolnych.  

8. Do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego lub kontrolnego Wykonawca nie jest 

uprawniony do żądania zapłaty wynagrodzenia.  

7.  W przypadku gdy, Wykonawca posługiwał się podwykonawcami do zestawienia,    

 zobowiązany jest dołączyć oświadczenie podwykonawcy o zapłacie wynagrodzenia   

na jego rzecz.   

9. Szczegółowy sposób postępowania w przypadku stwierdzenia nieselektywnego 

zbierania odpadów. 

Wykonawca zobowiązany jest do odbioru całej masy odpadów komunalnych zebranych przez 

właścicieli nieruchomości, gromadzonych w sposób selektywny oraz odpadów zmieszanych.  

1. W przypadku stwierdzenia nieselektywnego gromadzenia odpadów przez właściciela 

nieruchomości Wykonawca ma obowiązek pouczyć o obowiązku gromadzenia odpadów 

w sposób selektywny pod rygorem zawiadomienia Burmistrza gminy Włoszczowa. 

2. Wykonawca pouczenia dokonuje przez umieszczenie w miejscu gromadzenia odpadów 

pisemnego ogłoszenia. 

3. W przypadku ponownego stwierdzenia nieselektywnego gromadzenia odpadów przez 

właściciela nieruchomości Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie  

nie później niż 3 dni robocze informację zawierającą adresy nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady, a które nie są gromadzone w sposób 

selektywny. W informacji Wykonawca podaje dane o terminie i miejscu wykonania 

obowiązku o którym mowa w ust 2 

4. Wykonawca informuje niezwłocznie  Zamawiającego o: 

1) adresach nieruchomości objętych wykazem, na których nie zamieszkują mieszkańcy   

i nie powstają odpady, 

2) adresach nieruchomości powstają odpady a nie są objęte wykazem.  

10. Szczegółowe wymagania stawiane przedsiębiorcom odbierającym odpady 



komunalne od właścicieli nieruchomości. 

Wykonawca jest obowiązany w okresie wykonywania zamówienia: 

1) Posiadać bazę magazynowo - transportową, do której ma tytuł prawny usytuowaną                 

w Gminie Włoszczowa lub w odległości nie większej niż 60 km od jej granic, która 

powinna być wyposażona w: 

a) miejsca do parkowania pojazdów 

b) pomieszczenia socjalne dla pracowników 

c) miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów 

d) legalizowaną samochodową wagę najazdową 

e) punkt bieżącej konserwacji i naprawy pojazdów 

f) miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów o ile czynności nie są wykonywane przez 

uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo – transportowej, 

2) zabezpieczyć teren bazy materiałowo - transportowej przed wstępem osób 

       nieupoważnionych; 

   3)    zabezpieczyć miejsca parkowania samochodów przed emisją zanieczyszczeń do gruntu, 

   4)  teren bazy magazynowo-transportowej był wyposażony w urządzenia lub systemy      

          zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych,   

          pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy  

          z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.), 

   5) posiadać co najmniej 2 pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych  

         odpadów, a także co najmniej 2 pojazdy do odbierania zmieszanych odpadów 

         komunalnych oraz co najmniej 1 pojazd do odbierania odpadów bez funkcji 

         kompaktującej, 

   6)   po zakończonej pracy parkować pojazdy każdego dnia wyłącznie na terenie bazy, 

   7) zapewnić spełnienie przez pojazdy następujących wymagań: 

a) pojazdy i urządzenia były zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się 

na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu, 

b) pojazdy muszą być wyposażone w monitoring na systemie pozycjonowania 

satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie 

danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju, 

c) pojazdy muszą być wyposażone w czujniki zapisujące dane o miejscach wyładunku 

odpadów, 

d) pojazdy muszą posiadać narzędzia umożliwiające sprzątanie terenu  

po opróżnieniu pojemników, 

e) dopuszcza się wyposażenie pojazdów w urządzenia do ważenia odpadów. 

f) zarejestrować i zapewnić dopuszczenie do ruchu pojazdów oraz posiadanie aktualnych 

badań technicznych i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie  

z przepisami ustawy o ruchu drogowym, 

g) zamawiający wymaga od Wykonawcy odpowiedniego oznakowania samochodów, 

nazwą firmy i danymi do kontaktu a ponadto umieszczenia napisów adekwatnych do 

przeznaczenia „odpady komunalne” dla odpadów zmieszanych lub pozostałych z 

segregacji i „surowce wtórne” dla odbioru odpadów segregowanych. 

Wykonawca jest zobowiązany  do:   

a) naprawy lub ponoszenia kosztów naprawy szkód wyrządzonych podczas wykonywania 

usługi  wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Włoszczowa (uszkodzenia 

chodników, ulic, obiektów małej architektury, pojemników itp.), 

b) naprawy lub ponoszenia kosztów naprawy szkód wyrządzonych podczas wykonywania 

usług  w majątku osób trzecich, 

c) za  szkody, których doznał  Zamawiający na skutek  zapłaty kar  nałożonych   

na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  z przyczyn  

https://sip.lex.pl/#/document/16913600?cm=DOCUMENT


tkwiących w nienależytym wykonaniu umowy.  

Wykonawca wykonując przedmiot zamówienia  jest zobowiązany zgodnie z przepisami  

do osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  

i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania. 

11. Podstawowe dane  o  uwarunkowaniach  realizacji  zamówienia  według  stanu na 

dzień 31 sierpnia 2020 r.: 

1) Powierzchnia Gminy Włoszczowa – 254 km2. 

2) Liczba osób zamieszkujących na terenie Gminy Włoszczowa (wg. danych ze złożonych 

deklaracjach śmieciowych) – 16 154 z tego; 

a) w zabudowie jednorodzinnej, według złożonych deklaracji – 12 317 osób,  

b) w zabudowie wielorodzinnej, według złożonych deklaracji  – 3 837 osób. 

3) Liczba  budynków, w których  zamieszkują mieszkańcy:  

a)  wielorodzinnych – 107 szt.,  

b) jednorodzinnych – 4172 szt. 

4) Szacunkowa liczba pojemników niezbędnych do wyposażenia nieruchomości 

zamieszkałych:  

a) o pojemności  1100 l – 250 szt., (w tym 108 pojemników 1100l, których właścicielem 

jest Urząd Gminy we Włoszczowie, zostaną udostępnione na podstawie umowy 

użyczenia),  

b) o pojemności  240l – 2244 szt.,  

c) o pojemności  120 l – 2598 szt., 

5) Szacunkowa liczba worków niezbędnych  do wyposażenia nieruchomości  

zamieszkałych w każdym kolorze  na „pierwsze” wyposażenie – po 4842 szt.  

6) Wskazane w pkt. 5 liczby osób zamieszkujących, budynki, ilości pojemników i worków  

mogą ulec  zmianie w okresie  realizacji  zamówienia.     

7) Zamawiający dopuszcza  stosowanie  zamiennie inną pojemność pojemników oraz 

worków, jednak nie dopuszcza do zmniejszenia pojemności określonej w regulaminie 

utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Włoszczowa. 

8) Szacunkowa ilość odpadów komunalnych, która będzie podlegała odbiorowi 

z nieruchomości zamieszkałych w okresie realizacji zamówienia (2021-2022) wyniesie 

ok. 10 851,10 Mg (w tym 8388,00 Mg odpadów o kodzie 20 03 01; 1799,00 Mg 

zmieszanych odpadów opakowaniowych, odpadów papieru i tektury, szkła; 250,00 Mg 

odpadów kuchennych ulegających biodegradacji, odpadów ulegających biodegradacji; 

199,00 Mg odpadów wielkogabarytowych; 88,00 Mg zużytych opon, 96,00 Mg 

zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, 31,10 Mg pozostałych odpadów. 

12. Akty prawne zawierające przepisy, które Wykonawca realizując zamówienie  

 jest zobowiązany stosować:  

a) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych (tj. Dz. U. z 2019 

r. poz. 1843 ze zm.) – “Pzp”, 

b) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2020 r. poz. 

1219), 

c) ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                      

(Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) - zwaną dalej skrótem „ustawa”, 

d) ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.), 

e) ustawa z 20 lipca 2017 r. prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.), 

f) rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10), 

g) rozporządzenie 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), 

h) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów 

ograniczania składowania masy odpadów  komunalnych ulegających biodegradacji 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2412), 

i) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 2028), 

j) rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122), 

k) regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włoszczowa - 

uchwała Nr XVII/89/2019 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 października 

2019 r., 

l) uchwała Nr XII/90/2019 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 października 

2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów ze zmianami ze zmianami, 

m) kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.), 

n) inne  nie wskazane wyżej akty prawa powszechnie obowiązującego odnoszące się 

do realizacji przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia jest zobowiązany uwzględnić zmiany  

i nowelizacje w/w aktów. 

13. Wyposażenie nieruchomości zamieszkałych oraz nowych nieruchomości 

zamieszkałych (na których po raz pierwszy w okresie trwania zamówienia 

zamieszkają mieszkańcy) w trakcie realizacji zamówienia w odpowiednią  

i właściwą ilość pojemników i worków.   
Pojemniki i worki muszą być oznaczone przez Wykonawcę informacją o rodzaju odpadów, 

które należy w nich gromadzić oraz informację o rodzaju odpadów, w których nie należy  

w nich gromadzić. Worki do selektywnej zbiórki muszą być oznaczone nazwą, adresem  

i numerem telefonu Wykonawcy. Czytelna instrukcja umieszczona na workach ma ułatwić 

właścicielom nieruchomości prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów. Worki i pojemniki 

muszą zostać dostarczone w nieprzekraczalnym terminie do 3 dni od dnia  przekazania przez  

Zamawiającego wykazu nieruchomości, z których odbierane są odpady, a następnie  

przy każdym odbiorze odpadów odpowiednio do ilości odpadów gromadzonych  

przez poszczególnych właścicieli. Worki należy pozostawiać w miejscu, niepowodującym ich 

przemieszczanie (rozwianie). 

Właściwości worków (grubość tworzywa): 

 worki czarne – co najmniej 0,04 mm, 

 worki żółte – co najmniej 0,03 mm, 

 worki zielone – co najmniej 0,06 mm, 

 worki niebieskie – co najmniej 0,03 mm, 

 worki brązowe – co najmniej 0,04 mm. 

W przypadku zmiany Wykonawcy, wyłonionego po rozstrzygnięciu przetargu na: „Odbieranie 

i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy w Gminie Włoszczowa” na rok 2023 oraz zebrania pojemników należących  

do Wykonawcy świadczącego usługę w danym roku zobowiązuje się Wykonawcę w ostatnim 

miesiącu świadczenia usługi do wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w odpowiednią 

ilość worków na odpady zmieszane odpowiadającej pojemności zebranych pojemników, w taki 

sposób aby ilość worków nie utrudniała mieszkańcom gromadzenia odpadów do momentu 



wyposażenia w pojemniki nieruchomości zamieszkałych przez nowego Wykonawcę. 

Informacyjnie podaje się, że:  

Właściciele nieruchomości gromadzić będą odpady w: 

a. workach  (z tworzywa sztucznego) o pojemności od 60l do 120l, 

b. pojemnikach o pojemności 120l, 140l, 240l lub 1100l. 

Wymagana jest następująca kolorystyka pojemników/worków zbiórki z oznaczeniem  

i  właściwym nadrukiem określającym daną frakcję będzie następująca: 

 kolor niebieski – oznaczony napisem „Papier” dla papieru, w tym tektury, odpady 

opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, 

 kolor zielony – oznaczony napisem „Szkło” dla szkła, w tym odpadów opakowaniowych  

ze szkła, 

 kolor żółty - oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne” dla metali,  

w tym odpadów opakowaniowych z metali, tworzyw sztucznych, w tym odpadów 

opakowaniowych tworzyw sztucznych oraz odpadów opakowaniowych 

wielomateriałowych 

 kolor brązowy - oznaczony napisem „Bio” dla odpadów ulegających biodegradacji,  

ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, 

 kolor szary lub czarny - dla pozostałych, w tym nieselektywnych (zmieszanych) 

odpadów. 

14. Terminy świadczenia usług odbioru odpadów.  

Wykonawca jest zobowiązany do terminowego odbioru odpadów komunalnych  

z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy według harmonogramu odbioru 

odpadów na rok 2021-2022 (Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu odbioru 

odpadów). 

1) Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych, segregowanych                           

i biodegradowalnych w roku 2021 z terenu miasta Włoszczowa posesje jednorodzinne: 

a) Rejon I (pierwszy wtorek miesiąca) - ulice: Spacerowa, Śląska, Norwida, Dworcowa, 

Makuszyńskiego, Tuwima, Orzeszkowej, Fredry, Witosa, Kraszewskiego, Reja, Reja, 

Topolowa, Targowa, Słowackiego, Głowackiego, Młynarska, Tęczowa, Zachodnia, 

Sobieskiego /do ul. Głowackiego/, Dygasińskiego, Sienkiewicza /od ul. Śląskiej  

do ul. Młynarskiej/, Wąska. 

Termin I odpady zmieszane, biodegradowalne i segregowane: 05.01., 02.02., 02.03., 06.04., 

04.05., 01.06., 06.07., 03.08., 07.09., 05.10., 02.11., 07.12.2021 r. 

Termin II odpady zmieszane i biodegradowalne: 20.04., 18.05., 15.06., 20.07., 17.08., 

21.09., 19.10.2021 r. 

Termin odbioru wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,  

zużytych opon: 16.03., 21.09.2021 r. 
b) Rejon II (pierwsza środa miesiąca): ulice: Strażacka, Ogrodowa, Polna, Spokojna, 

Kwiatowa, Południowa, Świeża, Wesoła, Kilińskiego /od ul. Świeżej do ul. Kościuszki/, 

Koniecpolska, Sadowa,  ks. Biernackiego, Sobieskiego /od ul. Głowackiego do  

Pl. Wolności/, Dębowa, Mleczarska, Konopnickiej, Nowa, Śliska, Sienkiewicza/ 

od ul. Młynarskiej do Pl. Wolności/, Góral. 

Termin I odpady zmieszane, biodegradowalne i segregowane: 08.01., 03.02., 03.03., 07.04., 

05.05., 02.06., 07.07., 04.08., 01.09., 06.10., 03.11., 01.12.2021 r. 

Termin II odpady zmieszane i biodegradowalne: 21.04., 19.05., 16.06., 21.07., 18.08., 

15.09., 20.10.2021 r. 

Termin odbioru wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,  

zużytych opon: 17.03., 15.09.2021 r. 



UWAGA: Pierwszy termin odbioru odpadów z pierwszej środy w miesiącu styczniu 

przeniesiony na piątek tj. 08.01.2021 r. 

c) Rejon III (pierwszy czwartek miesiąca) - ulice: Pl. Wolności, Krótka, Czarnieckiego, 

Wigury, Pocztowa, Mickiewicza, Żwirki, Niecała, 1-go Maja, Słoneczna, Partyzantów   

/od Pl. Wolności do ul. Jędrzejowskiej/, Zielona, Różana, Kusocińskiego, ks.Bp. 

Jaworskiego, ks. kard. Wyszyńskiego, Wschodnia, Wiśniowa, Sportowa, Żeromskiego, 

Kościuszki, Przedborska, Zacisze, Kilińskiego /od ul. Kościuszki do ul. 1-go Maja/, Ewina. 

Termin I odpady zmieszane, biodegradowalne i segregowane: 07.01., 04.02., 04.03., 01.04., 

06.05., 07.06., 01.07., 05.08., 02.09., 07.10., 04.11., 02.12.2021 r. 

Termin II odpady zmieszane i biodegradowalne: 15.04., 20.05., 17.06., 15.07., 19.08., 

16.09., 21.10.2021 r. 

Termin odbioru wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,  

zużytych opon: 18.03., 16.09.2021 r. 

UWAGA: Pierwszy termin odbioru odpadów z pierwszego czwartku w miesiącu czerwcu 

przeniesiony na piątek tj. 07.06.2021 r. 

d) Rejon IV (pierwszy piątek miesiąca) – ulice: Partyzantów /od ul. Jędrzejowskiej/, Armii 

Krajowej, Jędrzejowska, Podzamcze, Kochanowskiego, Leśna, Jodłowa, Świerkowa, 

Kolejowa, Rolnicza, Robotnicza, Wiejska, Sosnowa, Tartak, Podlipie. 

Termin I odpady zmieszane, biodegradowalne i segregowane: 04.01., 05.02., 05.03., 02.04., 

07.05., 04.06., 02.07., 06.08., 03.09., 01.10., 05.11., 03.12.2021 r. 

Termin II odpady zmieszane i biodegradowalne: 16.04., 21.05., 18.06., 16.07., 20.08., 

17.09., 15.10.2021 r. 

Termin odbioru wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,  

zużytych opon: 19.03., 17.09.2021 r. 

UWAGA: Pierwszy termin odbioru odpadów z pierwszego piątku w miesiącu styczniu 

przeniesiony na 04.01.2021 r. 

2) Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych, segregowanych                           

i biodegradowalnych w roku 2021 z terenu sołectw gminy Włoszczowa posesje 

jednorodzinne: 

a) Rejon I (drugi poniedziałek miesiąca) – sołectwa: Wymysłów, Rząbiec, Wola 

Wiśniowa, Nieznanowice, Przygradów, Konieczno. 

Termin I odpady zmieszane, biodegradowalne i segregowane: 11.01., 08.02., 08.03., 12.04., 

10.05., 14.06., 12.07., 09.08., 13.09., 11.10., 08.11., 13.12.2021 r. 

Termin II odpady zmieszane i biodegradowalne: 26.04., 24.05., 28.06., 26.07., 23.08., 

27.09., 25.10.2021 r. 

Termin odbioru wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,  

zużytych opon: 22.03., 27.09.2021 r. 
b) Rejon II (druga środa miesiąca) - sołectwa: Ludwinów, Rogienice, Ogarka, Bebelno 

– Kolonia, Bebelno – Wieś, Boczkowice, Dąbie. 

Termin I odpady zmieszane, biodegradowalne i segregowane: 13.01., 10.02., 10.03., 14.04., 

12.05., 09.06., 14.07., 11.08., 08.09., 13.10., 10.11., 08.12.2021 r. 

Termin II odpady zmieszane i biodegradowalne: 28.04., 26.05., 23.06., 28.07., 25.08., 

22.09., 27.10.2021 r. 

Termin odbioru wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,  

zużytych opon: 24.03., 22.09.2021 r. 
c) Rejon III (drugi czwartek miesiąca) - sołectwa: Silpia, Gościencin, Kurzelów, 

Międzylesie, Motyczno, Jeżowice, Danków Duży. 

Termin I odpady zmieszane, biodegradowalne i segregowane: 14.01., 11.02., 11.03., 08.04., 

13.05., 10.06., 08.07., 12.08., 09.09., 14.10., 12.11., 09.12.2021 r. 



Termin II odpady zmieszane i biodegradowalne: 22.04., 27.05., 24.06., 22.07., 26.08., 

23.09., 28.10.2021 r. 

Termin odbioru wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,  

zużytych opon: 25.03., 23.09.2021 r. 

UWAGA: Pierwszy termin odbioru odpadów m-cu listopadzie przeniesiony z drugiego 

czwartku na piątek tj. 12.11.2021 r. 

d) Rejon IV (czwarty wtorek miesiąca) – sołectwa: Danków Mały, Łachów, Kuzki, 

Czarnca, Kąty, Knapówka. 

Termin I odpady zmieszane, biodegradowalne i segregowane: 26.01., 23.02., 23.03., 27.04., 

25.05., 22.06., 27.07., 24.08., 28.09., 26.10., 23.11., 28.12.2021 r. 

Termin II odpady zmieszane i biodegradowalne: 13.04., 11.05., 08.06., 13.07., 10.08., 

14.09., 12.10.2021 r. 

Termin odbioru wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,  

zużytych opon: 09.03., 14.09.2021 r. 
3) Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych, segregowanych                           

i biodegradowalnych w roku 2022 z terenu miasta Włoszczowa posesje jednorodzinne: 

a) Rejon I (pierwszy wtorek miesiąca) - ulice: Spacerowa, Śląska, Norwida, Dworcowa, 

Makuszyńskiego, Tuwima, Orzeszkowej, Fredry, Witosa, Kraszewskiego, Reja, Reja, 

Topolowa, Targowa, Słowackiego, Głowackiego, Młynarska, Tęczowa, Zachodnia, 

Sobieskiego /do ul. Głowackiego/, Dygasińskiego, Sienkiewicza /od ul. Śląskiej  

do ul. Młynarskiej/, Wąska. 

Termin I odpady zmieszane, biodegradowalne i segregowane: 04.01., 01.02., 01.03., 05.04., 

02.05., 07.06., 05.07., 02.08., 06.09., 04.10., 08.11., 06.12.2022 r. 

Termin II odpady zmieszane i biodegradowalne: 19.04., 17.05., 21.06., 19.07., 16.08., 

20.09., 18.10.2022 r. 

Termin odbioru wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,  

zużytych opon: 15.03., 20.09.2022 r. 

UWAGA: Pierwszy termin odbioru odpadów z pierwszego wtorku w miesiącu maj 

pierwszy poniedziałek tj. 02.05.2022 r. oraz w m-cu listopadzie z pierwszego wtorku na 

drugi wtorek tj. 08.11.2022 r. 

b) Rejon II (pierwsza środa miesiąca): ulice: Strażacka, Ogrodowa, Polna, Spokojna, 

Kwiatowa, Południowa, Świeża, Wesoła, Kilińskiego /od ul. Świeżej do ul. Kościuszki/, 

Koniecpolska, Sadowa,  ks. Biernackiego, Sobieskiego /od ul. Głowackiego do  

Pl. Wolności/, Dębowa, Mleczarska, Konopnickiej, Nowa, Śliska, Sienkiewicza/ 

od ul. Młynarskiej do Pl. Wolności/, Góral. 

Termin I odpady zmieszane, biodegradowalne i segregowane: 05.01., 02.02., 02.03., 06.04., 

04.05., 01.06., 06.07., 03.08., 07.09., 05.10., 02.11., 07.12.2022 r. 

Termin II odpady zmieszane i biodegradowalne: 20.04., 18.05., 15.06., 20.07., 17.08., 

21.09., 19.10.2022 r. 

Termin odbioru wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,  

zużytych opon: 16.03., 21.09.2022 r. 
c) Rejon III (pierwszy czwartek miesiąca) - ulice: Pl. Wolności, Krótka, Czarnieckiego, 

Wigury, Pocztowa, Mickiewicza, Żwirki, Niecała, 1-go Maja, Słoneczna, Partyzantów   

/od Pl. Wolności do ul. Jędrzejowskiej/, Zielona, Różana, Kusocińskiego, ks.Bp. Jaworskiego, 

ks. kard. Wyszyńskiego, Wschodnia, Wiśniowa, Sportowa, Żeromskiego, Kościuszki, 

Przedborska, Zacisze, Kilińskiego /od ul. Kościuszki do ul. 1-go Maja/, Ewina. 

Termin I odpady zmieszane, biodegradowalne i segregowane: 03.01., 03.02., 03.03., 07.04., 

05.05., 02.06., 07.07., 04.08., 01.09., 06.10., 03.11., 01.12.2022 r. 

Termin II odpady zmieszane i biodegradowalne: 21.04., 19.05., 20.06., 21.07., 18.08., 

15.09., 20.10.2022 r. 



Termin odbioru wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,  

zużytych opon: 17.03., 15.09.2022 r. 

UWAGA: Pierwszy termin odbioru odpadów z pierwszego czwartku w miesiącu styczniu 

przeniesiony na poniedziałek tj. 03.01.2022 r. oraz drugi termin odbioru odpadów w 

miesiącu czerwcu przeniesiony na 20.06.2022 r. 

d) Rejon IV (pierwszy piątek miesiąca) – ulice: Partyzantów /od ul. Jędrzejowskiej/, 

Armii Krajowej, Jędrzejowska, Podzamcze, Kochanowskiego, Leśna, Jodłowa, Świerkowa, 

Kolejowa, Rolnicza, Robotnicza, Wiejska, Sosnowa, Tartak, Podlipie. 

Termin I odpady zmieszane, biodegradowalne i segregowane: 07.01., 04.02., 04.03., 01.04., 

06.05., 03.06., 01.07., 05.08., 02.09., 07.10., 04.11., 02.12.2022 r. 

Termin II odpady zmieszane i biodegradowalne: 15.04., 20.05., 17.06., 15.07., 19.08., 

16.09., 21.10.2022 r. 

Termin odbioru wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,  

zużytych opon: 18.03., 16.09.2022 r. 
4) Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych, segregowanych                           

i biodegradowalnych w roku 2022 z terenu sołectw gminy Włoszczowa posesje 

jednorodzinne: 

a) Rejon I (drugi poniedziałek miesiąca) – sołectwa: Wymysłów, Rząbiec, Wola Wiśniowa, 

Nieznanowice, Przygradów, Konieczno. 

Termin I odpady zmieszane, biodegradowalne i segregowane: 10.01., 14.02., 14.03., 11.04., 

09.05., 13.06., 11.07., 08.08., 12.09., 10.10., 14.11., 12.12.2022 r. 

Termin II odpady zmieszane i biodegradowalne: 25.04., 23.05., 27.06., 25.07., 22.08., 

26.09., 24.10.2022 r. 

Termin odbioru wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,  

zużytych opon: 28.03., 26.09.2022 r. 
b) Rejon II (druga środa miesiąca) - sołectwa: Ludwinów, Rogienice, Ogarka, Bebelno – 

Kolonia, Bebelno – Wieś, Boczkowice, Dąbie. 

Termin I odpady zmieszane, biodegradowalne i segregowane: 12.01., 09.02., 09.03., 13.04., 

11.05., 08.06., 13.07., 10.08., 14.09., 12.10., 09.11., 14.12.2022 r. 

Termin II odpady zmieszane i biodegradowalne: 27.04., 25.05., 22.06., 27.07., 24.08., 

28.09., 26.10.2022 r. 

Termin odbioru wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,  

zużytych opon: 23.03., 28.09.2022 r. 
c) Rejon III (drugi czwartek miesiąca) - sołectwa: Silpia, Gościencin, Kurzelów, 

Międzylesie, Motyczno, Jeżowice, Danków Duży. 

Termin I odpady zmieszane, biodegradowalne i segregowane: 13.01., 10.02., 10.03., 14.04., 

12.05., 09.06., 14.07., 11.08., 08.09., 13.10., 10.11., 08.12.2022 r. 

Termin II odpady zmieszane i biodegradowalne: 28.04., 26.05., 23.06., 28.07., 25.08., 

22.09., 27.10.2022 r. 

Termin odbioru wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,  

zużytych opon: 24.03., 22.09.2022 r. 
d) Rejon IV (czwarty wtorek miesiąca) – sołectwa: Danków Mały, Łachów, Kuzki, Czarnca, 

Kąty, Knapówka. 

Termin I odpady zmieszane, biodegradowalne i segregowane: 25.01., 22.02., 22.03., 26.04., 

24.05., 28.06., 26.07., 23.08., 27.09., 25.10., 22.11., 27.12.2022 r. 

Termin II odpady zmieszane i biodegradowalne: 12.04., 10.05., 14.06., 12.07., 09.08., 

13.09., 11.10.2022 r. 

Termin odbioru wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,  

zużytych opon: 08.03., 13.09.2022 r. 
 


