UCHWAŁA NR XXVI/222/2017
RADY GMINY SUŁOSZOWA
z dnia 28 kwietnia 2017r.
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 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c i
3d ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst
jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 250 z późn. zm.)
§ 1.
Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i położonych na terenie Gminy
Sułoszowa oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2.
Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Sułoszowa zapewni świadczenie usług:
1) odbierania od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych,
2) przyjęcia określonych w § 3 odpadów, dostarczonych przez właściciela nieruchomości
do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych który będzie
funkcjonował na terenie Gminy lub do 20 km od jej granic;
3) odbioru mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, opon oraz zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego raz w roku według harmonogramu;
4) wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w pojemniki służące do zbierania
zmieszanych odpadów komunalnych oraz worki do odbierania odpadów o których
mowa w 5. Utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym należy do obowiązków właściciela. Worki będą
dostarczane sukcesywnie.
5) Z nieruchomości zamieszkałych selektywnie odbierane będą następujące frakcje
odpadów:
a) Papier – w skład którego wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady
opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury zbierane w worku
koloru niebieskiego z napisem „Papier”
b) Szkło - w skład którego wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe
ze szkła zbierane w worku koloru zielonego z napisem „szkło”
c) Tworzywa sztuczne i metale - w skład którego wchodzą odpady metali, w tym
odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, oraz odpady
opakowaniowe wielomateriałowe zbierane w worku koloru żółtego z napisem
„Metale i tworzywa sztuczne”

§3

1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, przyjmować będzie następujące
frakcje odpadów komunalnych:
a) papier,
b) metale,
c) tworzywa sztuczne,
d) szkło,
e) opakowania wielomateriałowe,
f) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym opakowania ulegające biodegradacji,
g) odpady zielone,
h) przeterminowane leki i chemikalia,
i) zużyte baterie i akumulatory,
j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
k) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
l) odpady budowlane i rozbiórkowe (tylko z nieruchomości zamieszkałych),
m) zużyte opony (tylko z nieruchomości zamieszkałych).
2. Odpady komunalne wymienione w ust.1, przyjmowane będą nieodpłatnie w Punkcie
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w godzinach jego otwarcia za okazaniem
dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
za bieżący okres rozliczeniowy
3. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we
własnym zakresie i na własny koszt.
4. Informacje o lokalizacji oraz godzinach otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych udostępnione będą na stronie internetowej Gminy.
§4
Odbieranie odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone z
częstotliwością:
1) zmieszane odpady komunalne i popiół - 1 raz w miesiącu zgodnie z opublikowanym przez
Gminę harmonogramem,
2) odpady zebrane selektywnie:
a) papier
b) szkło
c) metale i tworzywa sztuczne
gromadzone w odpowiednich workach do selektywnej zbiorki odbierane raz na dwa miesiące
zgodnie z opublikowanym przez Gminę harmonogramem
3) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
odbierane z częstotliwością jeden raz w ciągu roku. Szczegółowa informacja o terminach
zbiórki mebli i odpadów wielkogabarytowych zostanie podana do publicznej wiadomości na
stronie internetowej Gminy oraz na tablicach informacyjnych w poszczególnych sołectwach.
§ 5.
Właściciel nieruchomości może zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez
prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), w terminie
do 3 dni po zaistnieniu nieprawidłowości, w następujący sposób:
- osobiście,
- telefonicznie,
- pisemnie na adres Urzędu Gminy Sułoszowa,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gmina@suloszowa.pl.

§ 6.
Wykonanie Uchwały powierza się wójtowi Gminy Sułoszowa
§ 7.
Traci moc Uchwała Rady Gminy Nr XXIV-185-2013 z dnia 21 marca 2013 roku.
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.

