UCHWAŁA NR XV/111/2020
RADY GMINY SŁOŃSK
z dnia 9 lipca 2020 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 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 2010 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Sulęcinie, uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi bezpośrednio z nieruchomości odbiera się następujące frakcje odpadów komunalnych:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
2) tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych;
3) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła;
4) papier, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury;
5) metale, w tym odpady opakowaniowe z metali;
6) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
7) bioodpady.
2. W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi bezpośrednio z nieruchomości odbiera się również:
1) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
§ 2. Właściciele nieruchomości wyposażeni zostaną w pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne oraz pojemniki lub worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi przekazują do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
mieszczącego się w Słońsku, przy ul. 3 Lutego 47 wytworzone na terenie nieruchomości selektywnie zebrane
odpady komunalne, takie jak:
1) papier;
2) metale;
3) tworzywa sztuczne;
4) szkło;
5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
6) bioodpady;
7) odpady niebezpieczne;
8) przeterminowane leki i chemikalia;
9) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we
krwi, w szczególności igły i strzykawki;
10) zużyte baterie i akumulatory;
11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
12) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
13) zużyte opony w ilości do 8 sztuk rocznie na nieruchomość;
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14) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 2m3 na nieruchomość;
15) odpady tekstyliów i odzieży.
2. Obsługa PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku gdy:
1) zostanie stwierdzone, iż odpady dostarczone nie znajdują się w wykazie odpadów przyjmowanych przez
PSZOK;
2) stwierdzenia zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczonych odpadach.
§ 4. Odpady powstałe na nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słońsk, będą traktowane jako
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
§ 5. Ustala się minimalną częstotliwość odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:
1) w zabudowie jednorodzinnej i wielolokalowej, z zastrzeżeniem pkt 2 – 2 razy w miesiącu;
2) w zabudowie wielolokalowej w przypadku gromadzenia odpadów komunalnych w pojemnikach
o pojemności 1100 L i większych – 1 raz na tydzień;
3) nieruchomości niezamieszkałe – co najmniej 2 razy w miesiącu.
§ 6. Ustala się minimalną częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób
selektywny:
1) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła – 1 raz w miesiącu;
2) metale, w tym odpady opakowaniowe z metali – 1 raz w miesiącu;
3) tworzywa sztuczne – 1 raz w miesiącu;
4) odpady opakowaniowe wielomateriałowe - 1 raz w miesiącu;
5) papier, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury – 1 raz
w miesiącu;
6) bioodpady – 2 razy w miesiącu w okresie od listopada do kwietnia; 1 raz na tydzień w okresie od maja do
października;
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – co najmniej 4 razy
w roku.
§ 7. Informację o lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy. Informacja ta umieszczana jest także na
ulotce z harmonogramem wywozu odpadów z nieruchomości.
§ 8. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów ulegających biodegradacji oraz
selektywnie zebranych odpadów jest publikowany na stronie internetowej Gminy Słońsk – www.slonsk.pl oraz
dostępny w Urzędzie Gminy w Słońsku w formie ulotki.
§ 9. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w ramach gminnego systemu gospodarki
odpadami komunalnymi przekazywane są uprawnionym podmiotom w celu poddania procesom odzysku lub
unieszkodliwieniu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 10. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne
lub przez prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych właściciele nieruchomości
mogą zgłaszać:
1) osobiście w godzinach urzędowania Urzędu Gminy w Słońsku;
2) telefonicznie pod numerem telefonu 95 757 2271
3) lub na adres e-mail: odpady@slonsk.pl.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słońsk.
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§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 września 2020r.

Przewodnicząca Rady Gminy
Słońsk
Lilla Burkiewicz
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