
UCHWAŁA NR XXI/156/2016
RADY GMINY SŁUPCA

z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1  ustawy z dnia 6 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. 2016 poz. 446) oraz art. 6r ust. 3  ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz.U. 2016 poz. 250), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada 
Gminy  Słupca uchwala co następuje:

§ 1. 1. Od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za pobraną opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane są następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) zmieszane odpady komunalne,

2) odpady komunalne ulegające biodegradacji,

3) selektywnie zbierane następujące frakcje odpadów komunalnych: papier i tektura, szkło
i odpady opakowaniowe ze szkła, łącznie zebrane: tworzywa sztuczne, opakowania metalowe i opakowania 
wielomateriałowe,

4) selektywnie zebrane powstające w gospodarstwach domowych: przeterminowane leki
i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble
i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, opakowania po środkach 
ochrony roślin, odpady zielone, popioły, a także odpady komunalne określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 4a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2. Odpady komunalne są odbierane przez przedsiębiorcę, który wygrał przetarg na odbiór odpadów 
komunalnych z terenu gminy Słupca.

§ 2. 1. § 2. 1. Odpady wymienione w § 1 odbierane są w każdej, zebranej przez właściciela nieruchomości 
zamieszkałej, ilości, z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3.

2. Przedsiębiorca ma obowiązek w ramach zryczałtowanej opłaty odebrać wyłącznie te odpady budowlano-
remontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót nie wymagających pozwolenia 
na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty. Odpady nie spełniające tej definicji oraz te, które 
muszą zostać załadowane do większego pojemnika, przedsiębiorca ma obowiązek odebrać za dodatkową opłatą.

3. W ramach uiszczonej opłaty za odbiór odpadów komunalnych, przedsiębiorca ma obowiązek odebrać 
podczas jednorazowego odbioru odpadów zebranych selektywnie- do sześciu sztuk zużytych opon z terenu jednej 
nieruchomości zamieszkałej.

4. Odpady zielone wytworzone na skutek zabiegów pielęgnacyjnych ogrodów (z przyciętych lub ściętych 
krzewów i drzew) dla ich przekazania muszą zostać załadowane do odrębnego kontenera i przedsiębiorca ma 
obowiązek odebrać je za dodatkową opłatą.

§ 3. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenów nieruchomości 
zamieszkałych:

1) odpady komunalne zmieszane- z częstotliwością raz w miesiącu

2) zbierane selektywnie: tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal, szkło, papier i tektura -  z 
częstotliwością raz w miesiącu,

3) zbierane selektywnie odpady biodegradowalne,

a) w sezonie letnim (maj- wrzesień) -z częstotliwością  raz w tygodniu,

b) w sezonie zimowym (października- kwiecień)- z częstotliwością raz w miesiącu,

4) pozostałe zbierane selektywnie odpady wymienione w § 1 ust. 1 pkt 4 niniejszej uchwały-
z częstotliwością: dwa razy w roku,
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5) popioły- z częstotliwością raz w miesiącu.,

2. Odbiór odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1 odbywać się będzie zgodnie
z harmonogramem ustalonym przez Gminę Słupca, z przedsiębiorą odbierającym odpady komunalne, z którym 
Gmina zawarła umowę na odbieranie odpadów komunalnych. Odpady te należy wystawić w dniu odbioru przed 
teren posesji.

§ 4. 1. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych znajduje się na terenie Miasta Słupca przy ul. 
Wspólnej 7 i jest obsługiwany przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.
2. W ramach uiszczanej opłaty komunalnej do punktu można dostarczać następujące rodzaje odpadów: 
przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone, odpady budowlane i 
rozbiórkowe (z wyjątkiem gruzu), odpady ulegające biodegradacji, papier i tekturę, szkło, tworzywa sztuczne, 
opakowania metalowe i opakowania wielomateriałowe, opakowania po środkach ochrony roślin.

3. Odpady do punktu należy dowieźć własnym transportem. W punkcie selektywnej zbiórki odpadów                  
komunalnych należy przedstawić dowód tożsamości potwierdzający zamieszkanie na terenie Gminy Słupca oraz 
dokument potwierdzający dokonywanie opłat na rzecz Gminy Słupca za odbiór odpadów komunalnych.

§ 5. Z terenu nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, odpady selektywnie zbierane są do 
odpowiednio oznakowanych worków:

1) papier i tektura- do worka koloru niebieskiego;

2) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal- do worka koloru żółtego;

3) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła- do worka koloru zielonego;

4) odpady ulegające biodegradacji- do worka koloru brązowego,

5) pozostałe odpady wymienione w  § 1 ust.1 pkt 4- do worków przeźroczystych.

§ 6. Podmiot odbierający odpady komunalne odbierze wyłącznie te odpady, które są umieszczone
w pojemnikach i workach spełniających normy opisane w Regulaminie utrzymania czystości
i porządku w gminie. W przypadku niewystarczającej ilości worków otrzymanych od przedsiębiorcy, dopuszcza się 
gromadzenie odpadów w workach własnych o kolorystyce umożliwiającej identyfikację umieszczonych w nich 
odpadów.

§ 7. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne należy 
zgłaszać do Urzędu Gminy w Słupcy w terminie 7 dni od dnia wystąpienia nieprawidłowości.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 9. § 9. W okresie przejściowym, tj. od dnia wejścia w życie uchwały do dnia 31.12.2016r. istnieje możliwość 
gromadzenia:

1) odpadów ulegających biodegradacji w workach koloru brązowego, które odbierane będą:

a) w sezonie letnim (maj- wrzesień) -z częstotliwością  raz w tygodniu,

b) w sezonie zimowym (października- kwiecień)- z częstotliwością raz w miesiącu,

2) odpadów zmieszanych i ulegających biodegradacji dla nieruchomości zabudowanych budynkami 
wielolokalowymi w pojemnikach KP-7, które opróżnianiane będą z częstotliwością raz w miesiącu.

3) W okresie przejściowym odbiór odpadów komunalnych zmieszanych z terenów nieruchomości określonych w 
§ 17 ust. 1 pkt 1 i pkt 2  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupca następuje z 
częstotliwością dwa razy w miesiącu.

§ 10. Traci moc uchwała Rady Gminy Słupca Nr XXVI/180/2012 z dnia 5 grudnia 2012 roku
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym    Województwa 
Wielkopolskiego, z tym, że § 1 ust. 1 pkt 4 (w zakresie popiołów), § 3 ust. 1 pkt 1 i pkt 5, § 5 pkt 1 (w zakresie 
popiołów), wchodzą w życie z dniem 01.01.2017r.
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