Uchwała Nr XXII/166/2012
Rady Gminy Sułoszowa
z dnia 28 grudnia 2012r.
w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391), Rada Gminy Sułoszowa uchwala, co następuje;
§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
1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, z nieruchomości odbierane są wytworzone w gospodarstwach domowych
następujące frakcje odpadów komunalnych:
1) zmieszane odpady komunalne;
2) papier i tektura oraz opakowania wielomateriałowe,
3) tworzywa sztuczne typu PET i metal;
4) szkło;
5) odpady ulegające biodegradacji;
2. Poniższe frakcje odpadów będą przyjmowane od mieszkańców w sposób wskazany w § 3:
1) przeterminowane leki;
2) zużyte baterie i akumulatory;
3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
4) odpady wielkogabarytowe;
5) zużyte opony;
6) odpady budowlano – remontowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych
wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia
na budowę, lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano –
architektonicznej;
7) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych tzw. odpady
problematyczne (m.in. żarówki, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do
impregnacji drewna, środków ochrony roślin
i nawozów, pojemniki po aerozolach, olejach mineralnych i syntetycznych, tłuszczach, benzynie,
środkach chemicznych, środkach ochrony roślin, stare kosmetyki, tusze do drukarek i tonery, taśmy
wideo, kasety magnetofonowe, materiały fotograficzne, taśmy barwiące, itp.).
§3
1. Odpady w postaci przeterminowanych leków należy gromadzić w pojemnikach umieszczonych w
wyznaczonych aptekach lub wyznaczonych punktach, które zostaną podane do publicznej wiadomości.
2. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady w postaci zużytych baterii i akumulatorów
należy przekazać podmiotowi odbierającemu odpady podczas organizowanych zbiórek
elektroodpadów, wywozić bezpośrednio do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub
oddawać w punktach uczestniczących w ich zbiórce. Adresy tych punktów będą podawane do
publicznej wiadomości.
3. Odpady wielkogabarytowe oraz opony nie wymagają specjalnych urządzeń do zbierania, należy
wystawić je przed wejściem na teren nieruchomości lub w miejscu wyznaczonym do tego celu przez
zarządcę nieruchomości, z którego odbierane będą przez podmiot uprawniony, w terminach podanych
do publicznej wiadomości.
4. Odpady z remontów, prowadzonych we własnym zakresie, należy zbierać w workach lub
kontenerach wynajętych od przedsiębiorcy odbierającego odpady lub bezpośrednio wywozić do punktu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

5. Odpady problematyczne należy bezpośrednio wywozić do punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych.
6. Odpady komunalne, oprócz zbierania w typowych pojemnikach i workach oraz oddawania w
zorganizowanych zbiórkach, można wywozić do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
za okazaniem dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za bieżący okres rozliczeniowy.
7. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we
własnym zakresie i na własny koszt.
§4
Odpady powstałe na nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w
Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sułoszowa, będą traktowane jako
odpady niesegregowane (zmieszane).
§5
1. Zmieszane odpady komunalne odbierane są z nieruchomości zgodnie z opublikowanym przez Gminę
harmonogramem z częstotliwością jeden raz w miesiącu.
2. Selektywnie zebrane odpady;
a) z papieru, tektury, i odpadów wielomateriałowych,
b) szkła,
c) odpady ulegające biodegradacji
d) zebrane łącznie odpady z tworzywa sztucznego i metalu
gromadzone w odpowiednich workach do selektywnej zbiórki odbierane są jeden raz w kwartale
zgodnie z opublikowanym harmonogramem.
3. Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady w
postaci zużytych baterii i akumulatorów odbierane są z częstotliwością jeden raz w roku zgodnie z
opublikowanym harmonogramem.
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sułoszowa.
§7
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

