UCHWAŁA NR XXV/250/2020
RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH
z dnia 5 listopada 2020 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
i zagospodarowywania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez właścicieli
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 6 r ust. 3 i 3 d ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2020.149 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach uchwala się co następuje:
§ 1. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, z terenu nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy odbierane
są w każdej ilości:
1) papier obejmujący selektywnie zebrane odpady z papieru i tektury;
2) szkło obejmujące selektywnie zebrane opakowania szklane;
3) metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe obejmujące selektywnie zebrane
opakowania z metalu, tworzyw sztucznych i wielomateriałowe;
4) bioodpady obejmujące odpady zielone, w tym rozdrobnione gałęzie, konary i pnie;
5) meble i inne odpady wielkogabarytowe, które ze względu na duże rozmiary lub wagę
nie mieszczą się w pojemnikach lub workach przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych;
6) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne obejmujące pozostałości po segregacji
odpadów wyszczególnionych w pkt od 1 do 5.
2. Odpady, o których mowa w ust. 1 pkt od 1 do 5 zebrane na terenie nieruchomości niezgodnie
z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Słubice, będą odbierane jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
3. Odbiór odpadów komunalnych będzie odbywał się według ustalonego przez Gminę Słubice
z przedsiębiorcą harmonogramu, od poniedziałku do piątku w godz. od 6.00 do 20.00,
z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Harmonogram, o którym mowa w ust. 2 zostanie przekazany właścicielom nieruchomości
oraz podany do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Gminy
Słubice i przedsiębiorcy, na gminnych tablicach i słupach ogłoszeniowych oraz w lokalnych
mediach.
4. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli z terenu
nieruchomości zamieszkałych:
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1) odpady komunalne pozostałe po selekcji odpadów (niesegregowane), gromadzone na:
a) terenie zabudowy jednorodzinnej - nie rzadziej niż raz w tygodniu,
b) terenie zabudowy wielorodzinnej -nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu,
2) odpady selektywne według frakcji: papier, szkło, tworzywa sztuczne (w tym metale
i opakowania wielomateriałowe), zgromadzone na:
a) terenie zabudowy jednorodzinnej - nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu,
b) terenie zabudowy wielorodzinnej -nie rzadziej niż raz w tygodniu,
3) bioodpady zgromadzone na:
a) terenie zabudowy jednorodzinnej - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
b) terenie zabudowy wielorodzinnej - nie rzadziej niż raz w tygodniu,
5. Odpady komunalne od właścicieli z terenu nieruchomości zamieszkałych w zabudowie
jednorodzinnej zostaną odebrane przez przedsiębiorcę pod warunkiem wystawienia worków lub
pojemników przed wejściem na teren nieruchomości w dniu odbioru odpadów komunalnych,
a jeżeli to nie jest możliwe w miejscu umożliwiającym bezkolizyjny dojazd i odbiór.
6. Odpady komunalne od właścicieli z terenu nieruchomości zamieszkałych w zabudowie
wielorodzinnej

zostaną

odebrane

przez

przedsiębiorcę

pod

warunkiem

zapewnienia

bezkolizyjnego dostępu do pojemników w dniu odbioru odpadów komunalnych.
7. Meble i inne odpady wielkogabarytowe wystawione, nie wcześniej niż w dniu poprzedzającym
dzień wywozu odpadów i nie później niż o godz. 600

w dniu wywozu odpadów, przed

nieruchomością lub w miejscu zbierania odpadów komunalnych będą odbierane w każdej ilości:
1) z nieruchomości na terenie zabudowy wielorodzinnej - nie rzadziej niż raz w miesiącu,
2) w zabudowie jednorodzinnej - nie rzadziej niż raz na kwartał.
8. Ustala się następującą częstotliwości odbioru odpadów komunalnych od właścicieli z terenu
nieruchomości niezamieszkałych:
1) odpady komunalne pozostałe po selekcji odpadów (niesegregowane), gromadzone na:
a) terenie ogródków działkowych - od 01 marca do 31 października nie rzadziej niż raz
w miesiącu, w pozostałych terminach nie rzadziej niż raz na dwa miesiące,
b) pozostałych nieruchomościach - nie rzadziej niż raz w tygodniu,
2) odpady selektywne, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt.1 – 3 zgromadzone na:
a) terenie ogródków działkowych - od 01 marca do 31 października nie rzadziej niż raz
w miesiącu, w pozostałych terminach nie rzadziej niż raz na dwa miesiące,
b) pozostałych nieruchomościach - nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu,
3) bioodpady zgromadzone na:
a) terenie ogródków działkowych - od 01 marca do 31 października nie rzadziej niż raz
w tygodniu, w pozostałych terminach nie rzadziej niż raz w miesiącu,
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b) pozostałych nieruchomościach - nie rzadziej niż raz w miesiącu.
4) meble i inne odpady wielkogabarytowe - nie rzadziej niż raz na kwartał.
§ 2. 1. W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi Gmina Słubice organizuje punkt selektywnego zbierania odpadów
komunalnych (zwany dalej PSZOK) .
2. PSZOK świadczy usługi w Słubicach przy ul. Krótkiej 8 w poniedziałki, środy i soboty w godz.
od 7.00 do 18.00
3. Odpady do PSZOK - u właściciele nieruchomości zobowiązani są dostarczyć własnym
transportem.
4. W PSZOK - u odbierane są każde ilości odpadów komunalnych, zebrane w sposób
selektywny według poniżej wymienionych frakcji:
1) papier,
2) szkło,
3) tworzywa sztuczne (w tym metale i opakowania wielomateriałowe),
4) bioodpady obejmujące odpady zielone, w tym rozdrobnione gałęzie, konary i pnie;
5) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
6) przeterminowane leki i chemikalia
7) 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 igieł i strzykawek,
8) zużyte baterie i akumulatory,
9) zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,
10) zużyte opony,
11) odpady budowlane i rozbiórkowe,
12) odpady niebezpieczne,
13) odpady z tekstyliów i odzieży – od dnia 1 stycznia 2025 r.
5. PSZOK nie przyjmuje odpadów z działalności gospodarczej, w stosunku do których
obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.
§ 3. W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi Gmina Słubice wyposaży właścicieli nieruchomości w pojemniki i worki
służące do zbierania odpadów komunalnych według ustalonych rodzajów, kolorów i pojemności
oraz zapewni utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym.
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§ 4. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę lub przez podmiot
prowadzący PSZOK należy zgłaszać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Słubicach,
ul. Akademicka 1 w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia.
2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust.1 powinno zawierać w szczególności:
1) dane właściciela nieruchomości zgłaszającego zdarzenie,
2) adres nieruchomości, której dotyczy zdarzenie,
3) krótki opis zdarzenia,
4) podpis właściciela nieruchomości.
3. Po rozpatrzeniu zgłoszenia Burmistrz Słubic udzieli odpowiedzi na zgłoszenie nie później niż
w ciągu 30 dni od dnia, w którym zgłoszenie wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Słubicach.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.
§ 6. Traci moc uchwała nr XX/180/2016 z dnia 2 czerwca 2016 r.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem § 2 ust. 4 pkt 13, który
wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2025 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Grzegorz Cholewczyński
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Uzasadnienie
Na podstawie ustawy z 13 września1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
Rada Miejska określa 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

opłatę

zagospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z wejściem w życie 6 września ustawy
z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
niektórych innych ustaw, Gmina zobowiązana została do wprowadzenia bezwzględnego
obowiązku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z nieruchomości objętych
gminnym systemem gospodarowania odpadami. Wprowadzenie zmian w szczegółowych
zasadach świadczenia usług odbioru odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za odbiór
i zagospodarowanie odpadów jest konsekwencją zmian w regulaminie utrzymania czystości
i porządku w gminach.
Projekt uchwały, zgodnie z zapisem art. 6r ust. 3c ustawy został przesłany do zaopiniowania
Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Słubicach i został pozytywnie
zaopiniowany. Mając powyższe na uwadze, koniecznym jest podjęcie przez Radę Miejską
w Słubicach stosownej uchwały w przedmiotowej sprawie.
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