
UCHWAŁA NR XXI/21/13
RADY GMINY NOWA SŁUPIA

z dnia 1 marca 2013 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 
U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 391) Rada Gminy Nowa Słupia uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa: 

1) rodzaje i ilość odpadów odbieranych od właściciela gospodarstwa domowego, 

2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela gospodarstwa domowego, 

3) sposób świadczenia usług przez Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów zwany dalej GPSZO, 

4) sposób zagospodarowania odpadów komunalnych, w odniesieniu do zamieszkałych nieruchomości. 

§ 2. W zamian za uiszczoną opłatę przez właściciela gospodarstwa domowego, firma odbierze i zagospodaruje 
odpady komunalne wyselekcjonowane i zmieszane. 

§ 3. 1. Powstające w gospodarstwach domowych odpady komunalne zbierane są selektywnie „u źródła” przy 
uwzględnieniu następujących frakcji odpadów: 

a) papier 

b) szkło 

c) metal, 

d) tworzywa sztuczne, 

e) opakowania wielomateriałowe, 

2. Powstające w gospodarstwach domowych nie wymienione w ust. 1 odpady tj: 

a) przeterminowane leki i chemikalia, 

b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

c) zużyte akumulatory i baterie, 

d) zużyte opony, 

e) meble i inne odpady wielkogabarytowe 

f) odpady komunalne ulegające biodegradacji, 
mieszkańcy Gminy samodzielnie dostarczają odpady do GPSZO. 

§ 4. 1. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości, na której zamieszkują 
mieszkańcy określa się w sposób następujący: 

a) odpady niesegregowane (zmieszane) i selektywnie zebrane „u źródła” co najmniej jeden raz w miesiącu, 

b) odpady komunalne takie jak: 

- przeterminowane leki i chemikalia ( np. farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony roślin),  

- zużyte baterie, akumulatory, 

- zużyte opony, 

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

- meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
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- odpady komunalne ulegające biodegradacji, 
mieszkańcy Gminy samodzielnie dostarczają do GPSZO, z częstotliwością dostosowaną do swoich potrzeb. 

2. Dopuszcza się samodzielne przekazywanie odpadów powstających na terenie nieruchomości zamieszkałej, 
w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli oraz innych odpadów wielkogabarytowych do 
mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów, który będzie organizowany przez podmiot prowadzący GPSZO, 
zgodnie z podanym do publicznej wiadomości harmonogramem, jednak nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy. 

§ 5. 1. Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w ramach uiszczonej przez właściciela nieruchomości 
opłaty wykonuje następujące usługi: 

a) przyjmuje: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte akumulatory, ogniwa i baterie, zużyte opony, zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady komunalne ulegające 
biodegradacji– w godzinach funkcjonowania punktu; 

b) organizuje mobilny punkt selektywnej zbiórki odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz 
mebli i innych odpadów wielkogabarytowych – zgodnie z podanym do publicznej wiadomości 
harmonogramem. 

2. Podmiot prowadzący Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów odbiera powstające w gospodarstwach 
domowych odpady budowlane i rozbiórkowe na zlecenie i koszt właściciela nieruchomości. 

3. Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów nie przyjmuje odpadów od podmiotów prowadzących 
działalność gospodarczą. 

§ 6. Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów funkcjonował będzie w sposób określony w harmonogramie 
podanym do publicznej wiadomości przez podmiot prowadzący GPSZO, jednak nie rzadziej niż dwa dni 
w tygodniu, w tym w sobotę. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Słupia. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

mgr Sylwester Kozłowski
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Uzasadnienie

Uchwała ma charakter obligatoryjny. Konieczność jej podjęcia wynika z zapisów art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391), który 
stanowi, że rada gminy określi, 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, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od 
właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości 
i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne. 
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