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UCHWAŁA NR XXII/155/2012
RADY GMINY SŁUPIA
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U.2012.391 tekst jednolity) art.18 ust.2 pkt.15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) - Rada Gminy Słupia uchwala, co
następuje:
§ 1. Określa się sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi:
1) od właściciela nieruchomości odpady komunalne odbiera przedsiębiorca wpisany do rejestru działalności
regulowanej wyłoniony w postępowaniu przetargowym -w ilościach o minimalnej pojemności pojemników
przeznaczonych do zbierania odpadów, z uwzględnieniem norm określonych w Regulaminu utrzymania
czystości i porządku w gminie Słupia,
2) odbieranie odpadów komunalnych będzie prowadzone bezpośrednio od właścicieli nieruchomości, w tym:
a) zmieszane odpady komunalne (frakcja mokra i sucha),
b) selektywnie zbierane, w tym :szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła, tworzywa sztucznego, w tym
PET; papieru i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.);metal opakowania
wielomateriałowe.
c) odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, komunalne odpady niebezpieczne,
przeterminowane leki i chemikalia, opony, zużyte przenośne baterie i przenośne akumulatory, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny, biodegradowalne w tym zielone zebrane w selektywny sposób.
3) Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w §
3 niniejszej Uchwały traktowane będą jak odpady zmieszane. Przez „selektywną zbiórkę odpadów”
rozumie się takie czynności w wyniku, których właściciel nieruchomości oddaje min. 30 % odpadów
segregowanych spośród ogólnej masy indywidualnie wyprodukowanych odpadów.
4) odbieranie nieselektywnych odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone raz
na miesiąc, zgodnie z częstotliwością określoną w regulaminie;
5) odbieranie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie
prowadzone raz na miesiąc, zgodnie z częstotliwością określoną w regulaminie.
6) odbieranie innych odpadów komunalnych selektywnie zbieranych, niewymienionych w pkt.2 odbywać się
będzie bezpośrednio od właściciela nieruchomości;
§ 2. 1. Szkło i metale, zbierane selektywnie umieszcza się w pojemniku lub worku o kolorze żółtym
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2. Makulatura, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe zbierane selektywnie umieszcza się
w pojemniku lub worku o kolorze niebieskim
3. Odpady biodegradowalne w tym zielone umieszcza się w pojemniku lub worku o kolorze czarnym
§ 3. 1. Odpady tj. odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, komunalne odpady
niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, opony, zużyte przenośne baterie i przenośne akumulatory,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, i inne odpady niebezpieczne- mieszkańcy Gminy Słupia mogą
bezpłatnie oddawać w punkcie selektywnego zbierania odpadów, ponadto przeterminowane leki można
przekazać do specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptece na terenie Gminy Słupia.
2. Do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać zebrane w w sposób
selektywny odpady komunalne tj: papier, szkło, tworzywa sztuczne ,metal ,opakowania wielomateriałowe oraz
odpady zielone, a także meble w przypadku gdy pozbycie tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem
odbioru z nieruchomości.
3. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym
zakresie i na własny koszt.
4. Informację o lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki -gmina podaje do
publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy Słupia. Informacja ta zamieszczona jest na ulotce
z harmonogramem wywozu odpadów z nieruchomości.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupia z obowiązkiem przeprowadzenia kampanii
informacyjnej na temat praw i obowiązków właścicieli nieruchomości określonych w niniejszej uchwale.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
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