
 

 

UCHWAŁA NR IV/32/15 

RADY MIASTA SŁUPCY 

z dnia 26 marca 2015 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 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym /tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.
1) 

/ oraz art. 6r ust. 3 i ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.
2) 

/, po zasięgnięciu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy, Rada Miasta Słupcy uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, które 

w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają na nich odpady 

komunalne, w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane są następujące 

frakcje odpadów komunalnych: 

1) zmieszane odpady komunalne; 

2) odpady biodegradowalne, w tym odpady biodegradowalne zielone z wyj. odpadów pochodzących 

z pielęgnacji drzew i krzewów wymagających odrębnego kontenera; 

3) selektywnie zbierane następujące frakcje odpadów komunalnych: papieru i tektury (w tym opakowania, 

gazety, czasopisma, itd.), szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła, łącznie zebrane tworzywa sztuczne 

drobne opakowania metalowe i opakowania wielomateriałowe; 

4) selektywnie zbierane powstające w gospodarstwach domowych: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte 

baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

zużyte opony, a także odpady komunalne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ustawy 

oraz umowy z operatorem. 

2. Odpady wymienione w ust. 1 odbierane są w każdej zebranej przez właściciela nieruchomości ilości. 

3. Przedsiębiorca, który na mocy wygranego przetargu podpisał z Burmistrzem Miasta Słupcy umowę na 

odbieranie lub na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zwany „operatorem” ma obowiązek 

w ramach zryczałtowanej opłaty odebrać zebrane selektywnie wyłącznie te odpady budowlane i rozbiórkowe 

stanowiące odpady komunalne, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót nie wymagających 

pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty oraz nie wymagające 

załadowania do dodatkowego kontenera; odpady nie spełniające tego warunku operator ma obowiązek odebrać 

za dodatkową opłatą, której wysokość została określona w uchwale podjętej na mocy art. 6r ust. 4 ustawy. 

                                                      
1) 

zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014r. 

poz. 379, poz. 1072. 
2) 

miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 1593, Dz. U. z 2015r. poz. 87, 

poz. 122. 
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4. Z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, odpady 

odbierane są w ilości zgodnej ze złożoną "Deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi". 

5. Operator odbierający odpady komunalne z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbierze wyłącznie te odpady, które są umieszczone 

w pojemnikach spełniających normy określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie 

Miasta Słupcy. 

§ 2. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości: 

1) z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej oraz nieruchomości, które w części zamieszkują 

mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają na nich odpady komunalne: 

a) odpady zmieszane – nie rzadziej niż co dwa tygodnie; 

b) zbierane selektywnie papier i tekturę (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.), szkło oraz 

opakowania ze szkła, łącznie zebrane tworzywa sztuczne, drobne opakowania metalowe oraz 

opakowania wielomateriałowe – nie rzadziej niż co cztery tygodnie każda z wymienionych frakcji 

osobno; 

c) bioodpady - nie rzadziej niż co dwa tygodnie; 

d) pozostałe zbierane selektywnie wymienione w § 1 ust. 1 pkt 4 – nie rzadziej niż dwa razy w roku; 

2) z terenów ogródków działkowych 

a) od kwietnia do października: 

- odpady zmieszane – nie rzadziej niż co cztery tygodnie, 

- zbierane selektywnie papier i tekturę (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.), szkło 

i opakowania szklane, łącznie zebrane tworzywa sztuczne, drobne opakowania metalowe oraz 

opakowania wielomateriałowe – nie rzadziej niż co cztery tygodnie każda z wymienionych frakcji 

osobno, 

- bioodpady – nie rzadziej niż co cztery tygodnie, 

- pozostałe zbierane selektywnie wymienione w § 1 ust. 1 pkt 4 – nie rzadziej niż jeden raz do roku 

w terminie uzgodnionym przez właściciela nieruchomości z operatorem, 

b) od listopada do marca odbiór odpadów komunalnych w terminie uzgodnionym przez właściciela 

nieruchomości z operatorem; 

3) z obszarów zabudowy wielorodzinnej(wielolokalowej): 

a) odpady zmieszane – nie rzadziej niż co tydzień, 

b) zbierane selektywnie papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.), szkło i opakowania 

szklane oraz łącznie zebrane tworzywa sztuczne, drobne opakowania metalowe oraz opakowania 

wielomateriałowe – nie rzadziej niż co dwa tygodnie każda z wymienionych frakcji osobno, 

c) bioodpady – nie rzadziej niż co tydzień, 

d) pozostałe zbierane selektywnie wymienione w § 1 ust. 1 pkt 4 - nie rzadziej niż dwa razy w roku; 

4) z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne(hoteli 

pensjonatów, domów opieki, budynków użyteczności publicznej, szkół,  przedszkoli): 

a) odpady zmieszane – nie rzadziej niż co dwa tygodnie; 

b) zbierane selektywnie papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.), szkło i opakowania 

szklane oraz łącznie zebrane tworzywa sztuczne, drobne opakowania metalowe oraz opakowania 

wielomateriałowe – nie rzadziej niż co cztery tygodnie, każda z wymienionych frakcji osobno, 

c) bioodpady – nie rzadziej niż co dwa tygodnie; 

5) z pozostałych nieruchomości zabudowanych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne: 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 2 – Poz. 2026



a) odpady zmieszane – nie rzadziej niż co cztery tygodnie, 

b) zbierane selektywnie papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.), szkło i opakowania 

szklane oraz łącznie zebrane tworzywa sztuczne, drobne opakowania metalowe oraz opakowania 

wielomateriałowe – nie rzadziej niż co cztery tygodnie, każda z wymienionych frakcji osobno, 

c) bioodpady – nie rzadziej niż co cztery tygodnie; 

6) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy(niezabudowanych): odbiór odpadów w terminie 

uzgodnionym przez właściciela nieruchomości z operatorem; 

7) opróżnianie koszy ulicznych następuje co najmniej trzy razy w tygodniu. 

2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odbiór odpadów komunalnych w innych 

terminach niż określono w ust. 1 po wcześniejszym uzgodnieniu przez właściciela nieruchomości z operatorem. 

3. Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych i zebranych selektywnie przekazywany jest raz do roku 

właścicielom nieruchomości przez operatora. 

§ 3. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego odbierania odpadów: 

1) na obszarze zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej oraz z terenu nieruchomości, które w części 

zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają na nich odpady komunalne, 

zebrane selektywnie papier i tekturę (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.), szkło i opakowania 

szklane oraz łącznie zebrane tworzywa sztuczne, drobne opakowania metalowe i opakowania 

wielomateriałowe, odbierane są przez operatora sprzed nieruchomości; 

2) na obszarze zabudowy wielorodzinnej(wielolokalowej) oraz z terenu nieruchomości, na których 

nie zamieszkują mieszkancy, a powstają odpady komunalne zebrany selektywnie papier i tekturę (w tym 

opakowania, gazety, czasopisma, itd.), szkło i odpady opakowaniowe ze szkła oraz łącznie zebrane 

tworzywa sztuczne, drobne opakowania z metalu i opakowania wielomateriałowe, odbierane są przez 

operatora z pomieszczeń lub przeznaczonych na ten cel miejsc zlokalizowanych w bezpośrednim 

sąsiedztwie budynków; 

3) z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, które w części 

zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają na nich odpady komunalne 

zebrane selektywnie odpady komunalne, których przekazanie operatorowi przez właściciela w terminach 

określonych harmonogramem było niemożliwe, należy dowieźć własnym transportem do Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych(PSZOK). Punkt ten nieodpłatnie przyjmuje selektywnie 

zebrane odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych z wyjątkiem odpadów budowlanych 

i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne oraz odpadów zielonych pochodzących z pielęgnacji 

drzew i krzewów wymagających odrębnych kontenerów. Informacje dotyczące lokalizacji punktu oraz 

godzin jego funkcjonowania dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta. 

§ 4.  Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

należy zgłaszać do Urzędu Miasta w Słupcy. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Słupcy. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXV/168/12 Rady Miasta Słupcy z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów /Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013r. poz. 3188/. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

Przewodniczący Rady  

(-) Andrzej Szymkowiak  
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