DZIENNIK URZĘDOWY
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UCHWAŁA NR XXIX/198/2017
RADY GMINY SŁUPIA (KONECKA)
z dnia 22 marca 2017 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c i 3d ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po
zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich, Rada Gminy Słupia (Konecka) uchwala,
co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
§ 2. W zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę będą świadczone usługi:
1) odbioru bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych każdej ilości wytworzonych zmieszanych
(niesegregowanych) odpadów komunalnych oraz zebranych w sposób selektywny odpadów komunalnych
frakcji określonych w § 3 pkt 1 uchwały umieszczonych w workach z częstotliwością co najmniej jeden raz
w miesiącu w terminach ustalonych w harmonogramie;
2) odbioru bezpośrednio z nieruchomości niezamieszkałych każdej ilości wytworzonych zmieszanych
(niesegregowanych) odpadów komunalnych oraz zebranych w sposób selektywny odpadów komunalnych
frakcji określonych w § 3 pkt 1 uchwały umieszczonych w pojemnikach z częstotliwością co najmniej
jeden raz w miesiącu w terminach ustalonych w harmonogramie;
3) wyposażenie nieruchomości niezamieszkałych w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych;
4) wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w worki do gromadzenia odpadów zbieranych w sposób
selektywny określonych w §3 pkt 1 uchwały;
5) wyposażenia i utrzymywania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
6) odbioru odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, w systemie obwoźnych zbiórek tzw. „wystawki” z częstotliwością co najmniej 2 razy
w roku.
§ 3. §3. Sposób świadczenia usług będzie następujący:
1) Odpady zebrane w sposób selektywny odbierane będą z nieruchomości w workach:
a) worek niebieski - papier i tektura,
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b) worek żółty - tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe,
c) worek zielony - szkło,
d) worek brązowy –odpady ulegające biodegradacji o ile nie są kompostowane na nieruchomości,
e) e) worek czarny- odpady niesegregowane.
2) Odpady zebrane w sposób selektywny przyjmowane będą w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w następujących frakcjach:
a) przeterminowane leki,
b) chemikalia,
c) zużyte akumulatory i baterie,
d) zużyte opony,
e) odpady zielone,
f) popiół,
g) zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,
h) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
i) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.
3) Podczas obwoźnych zbiórek tzw. „wystawki” odbierane będą następujące frakcje odpadów:
a) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
b) meble i inne odpady wielkogabarytowe.
c) Zużyte opony
4) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zwany „PSZOK” zlokalizowany będzie w Słupi na
działce o numerze 632 i czynny piątek od godziny 8.30- 13.30.
5) Powstające w gospodarstwach domowych odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady
komunalne, niepodlegające obowiązkowi zgłoszenia lub pozwolenia na budowę zgodnie z prawem
budowlanym gromadzone na terenie nieruchomości zamieszkałej w kontenerach, które są zamawiane na
indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości przez podmiot wybrany przez gminę, lub
przekazywane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych we własnym zakresie.
6) Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów, budów i rozbiórek, które podlegają
obowiązkowi zgłoszenia lub pozwolenia na budowę zgodnie z prawem budowlanym będą odbierane na
zlecenie i koszt właściciela.
§ 4. Właściciel nieruchomości jest uprawniony do zawarcia z podmiotem odbierającym odpady na zlecenie
Gminy, umowy dodatkowej na większą częstotliwość odbioru odpadów z jego nieruchomości, jeżeli jest to
uzasadnione jego potrzebami - na koszt własny. Podmiot gospodaruje odpadami zgodnie z zasadami
obowiązującymi dla odpadów odebranych na zlecenie Gminy.
§ 5. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy
zgłaszać do Urzędu Gminy w Słupi:
1) pisemnie,
2) telefonicznie na nr 41 39 111 47,
3) elektronicznie na adres e-mail: bip@slupiakonecka.pl
2. Dokonując zgłoszenia należy określić:
1) adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie,
2) datę wystąpienia nieprawidłowości,
3) rodzaj nieprawidłowości.
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3. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 1 dzień od dnia wystąpienia nieprawidłowości.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupia (Konecka).
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Krystyna Kuder

