
Projekt

z dnia  12 grudnia 2012 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE

z dnia .................... 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. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Gmina Sulechów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi zapewnia świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 
w następującym zakresie: 

1. Odbiór z nieruchomości każdej zebranej ilości zmieszanych odpadów komunalnych uwzględniającej liczbę 
zamieszkałych osób oraz średnią ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwie domowym na 
mieszkańca w ciągu tygodnia, wynoszącą 30l/mieszkańca w razie braku selektywnego zbierania odpadów 
oraz 20l/mieszkańca przy selektywnym zbieraniu odpadów. 

2. Odbiór selektywnie zebranych frakcji odpadów komunalnych tj.: 

1) papier, 

2) metal, 

3) tworzywa sztuczne, 

4) szkło i opakowania wielomateriałowe, 

5) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady 
zielone, 

6) przeterminowane leki i chemikalia, 

7) zużyte baterie i akumulatory, 

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

10) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

11) zużyte opony. 

3. Utworzenie: 

1) na terenie miasta i na terenach wiejskich bezobsługowych punktów selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, 

2) obsługowego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

4. Przekazywanie odebranych odpadów od właścicieli nieruchomości do instalacji odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów. 

5. Prowadzenie powszechnej i ciągłej edukacji ekologicznej w zakresie ochrony środowiska przed odpadami ze 
szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów. 

6. Zarządzanie gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi. 

§ 2. Usługi, o których mowa w § 1 świadczone będą w ten sposób, że: 
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1. zebrane przez właściciela na nieruchomości odpady komunalne będą odbierane systematycznie, zgodnie 
z harmonogramem obwieszczonym przez gminę, z częstotliwością: 

1) odpady komunalne zmieszane – z nieruchomości w zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej raz na dwa 
tygodnie, z nieruchomości w zabudowie wielolokalowej co najmniej raz w tygodniu, 

2) odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny, tj. papier, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania 
wielomateriałowe: 

a) z nieruchomości, z zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej raz na miesiąc, 

b) z nieruchomości, z zabudowy wielolokalowej co najmniej raz na tydzień, 

c) z bezobsługowych punktów selektywnego zbierania odpadów – co najmniej raz na tydzień. 

3) odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii 
i akumulatorów, metalu, chemikaliów, zużytych opon oraz innych odpadów niebezpiecznych - raz na pół roku 
(z tzw. wystawek), 

4) odpadów biodegradowalnych: 

a) z nieruchomości, z zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej raz na dwa tygodnie w okresie od 1 marca do 31 
października i raz na miesiąc poza tym okresem, 

b) z zabudowy wielolokalowej i bezobsługowych punktów selektywnego zbierania odpadów - co najmniej raz 
w tygodniu w okresie od 1 marca do 31 października i co najmniej raz na dwa tygodnie poza tym okresem, 

5) odpadów budowlanych i rozbiórkowych – na zgłoszenie właściciela nieruchomości, bądź na bieżąco 
w obsługowym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

2. edukacja ekologiczna prowadzona będzie na stronie internetowej Gminy Sulechów oraz poprzez: 

1) rozpowszechnianie informatorów, ulotek oraz wywieszanie plakatów, 

2) publikacje w Biuletynie Informacyjnym Miasta i Gminy Sulechów, 

3) prelekcje w przedszkolach, szkołach i innych instytucjach, 

4) otwarte spotkania edukacyjno-informacyjne dla wszystkich mieszkańców. 

3. Zarządzanie gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi poprzez planowanie, realizowanie, 
kontrolowanie i nadzorowanie systemu. 

§ 3. W punktach selektywnego zbierania odpadów odbywa się odbieranie następujących odpadów selektywnie 
zebranych: 

1. w bezobsługowych punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych: 

1) papieru, 

2) tworzyw sztucznych, 

3) szkła i opakowań wielomateriałowych, 

4) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających 
biodegradacji oraz odpadów zielonych. 

2. w obsługowym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych: 

1) papieru, 

2) tworzyw sztucznych, 

3) szkła i opakowań wielomateriałowych, 

4) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających 
biodegradacji oraz odpadów zielonych. 

5) mebli i odpadów wielkogabarytowych, 

6) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

7) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
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8) odpadów metali i chemikaliów, 

9) zużytych baterii i akumulatorów, 

10) opon samochodowych, 

11) przeterminowanych leków. 

3. Bezobsługowe punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych będą dostępne dla osób 
zamieszkałych na terenie Gminy Sulechów całodobowo. 

4. Obsługowy punkt zbierania odpadów komunalnych świadczyć będzie usługi dla osób zamieszkałych na 
terenie Gminy Sulechów w dni powszednie, trzy razy w tygodniu. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 

—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 3Id: 4382CDC4-0C44-4E4F-815E-4437A1A88535. Projekt



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 poz. 391) Rada 
Miejska zobowiązana jest określić, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób 
i zakres 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. 

Stosownie do wymogów ustawowych w uchwale tej znalazły się zapisy dotyczące ilości odpadów 
komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, częstotoliwość odbioru odpadów oraz zakres i sposób 
świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym usług świadczonych przez 
punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

Niniejsza uchwała jest obligatoryjna i stanowi podstawę funkcjonowania nowego systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Sulechów. Jej zapisy są ściśle związane z uchwałami w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sulechów oraz uchwały w sprawie metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawki opłaty. 

Jest kolejną uchwałą z pakietu uchwał stanowiących podstawę funkcjonowania nowego systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi, który zacznie funkcjonować od 1 lipca 2013r. Stąd jej podjęcie jest 
w pełni zasadne. 
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