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UCHWAŁA NR XIX/102/2020
RADY GMINY SŁUPIA
z dnia 19 października 2020 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 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
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz 1378) oraz art. 6r ust. 3, ust. 3a ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), po zasięgnięciu
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach, uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się 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.
§ 2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi odbierane będą następujące odpady komunalne:
1) zmieszane odpady komunalne;
2) papier;
3) metal;
4) tworzywa sztuczne;
5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
6) szkło;
7) bioodpady;
8) popiół z palenisk domowych;
9) odpady niebezpieczne;
10) przeterminowane leki;
11) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe);
12) zużyte baterie i akumulatory;
13) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
14) odpady wielkogabarytowe w tym meble;
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15) zużyte opony – w liczbie 4 szt. rocznie z każdej nieruchomości niezamieszkałej, zamieszkałej oraz
nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe;
16) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 500 kg rocznie z każdej nieruchomości niezamieszkałej,
zamieszkałej oraz nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
17) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we
krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
18) odpady tekstyliów i odzieży.
§ 3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmuje odbiór odpadów komunalnych
w nieograniczonej ilości, z zastrzeżeniem postanowień §2 pkt 15 i pkt 16 uchwały.
§ 4. Obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki oraz worki służące do zbierania odpadów
komunalnych przejmuje gmina w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 5. 1. Odpady wymienione w §2 pkt 1-8 będą odbierane bezpośrednio z nieruchomości, na której
powstały, przy czym właściciel nieruchomości zapewnia pracownikom przedsiębiorstwa odbierającego odpady
swobodny dostęp do pojemników w terminach odbioru odpadów komunalnych.
2. Odpady wymienione w §2 pkt 9-18 będą odbierane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych, zwanym dalej „PSZOK”, do których mieszkańcy dostarczają odpady samodzielnie.
3. Odpady wymienione w §2 pkt 1-8 mogą być także dowożone do PSZOK w godzinach pracy PSZOK.
§ 6. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych:
1) z terenów nieruchomości niezamieszkałych:
a) zmieszane odpady komunalne i bioodpady – raz na 2 tygodnie w okresie od IV do X oraz raz na
4 tygodnie w pozostałe miesiące,
b) metal, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe – raz na 1 miesiąc,
c) papier, szkło – 1 raz na kwartał;
2) z terenów nieruchomości zamieszkałych z obszarów zabudowy jednorodzinnej:
a) zmieszane odpady komunalne i bioodpady – raz na 2 tygodnie w okresie od IV do X oraz raz na
tygodnie w pozostałe miesiące,
b) metal, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe – raz na 1 miesiąc,
c) papier, szkło – 1 raz na kwartał;
3) z terenów nieruchomości zamieszkałych z budynków wielolokalowych:
a) zmieszane odpady komunalne i bioodpady – raz na tydzień w okresie od IV do X oraz raz na 4 tygodnie
w pozostałe miesiące,
b) metal, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe – raz na 1 miesiąc,
c) papier, szkło – 1 raz na kwartał;
4) z nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe:
a) zmieszane odpady komunalne i bioodpady – raz na 2 tygodnie w okresie od IV do X oraz raz na
4 tygodnie w pozostałe miesiące,
b) metal, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe – raz na 1 miesiąc,
c) papier, szkło – 1 raz na kwartał.
2. Odbiór popiołu z palenisk domowych odbywa się w okresie od XI do III jeden raz miesiącu.
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3. Odbiór opadów komunalnych wymienionych w §2 pkt 9-18 odbywać się będzie w trybie ciągłym
w PSZOK, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Odbiór opadów komunalnych wymienionych w §2 pkt 13-15 odbywać się będzie w ramach
organizowanej zbiórki odpadów wielkogabarytowych – 1 raz w roku.
5. Przeterminowane leki w trybie ciągłym przyjmowane będą także przez apteki i punkty apteczne
działające na terenie gminy w godzinach pracy tych podmiotów.
6. Zużyte baterie w trybie ciągłym przyjmowane będą także w szkołach na terenie gminy oraz w Urzędzie
Gminy w Słupi w godzinach pracy tych podmiotów.
§ 7. 1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości określi, w uzgodnieniu
z gminą, szczegółowy harmonogram odbioru poszczególnych rodzajów odpadów, z uwzględnieniem
częstotliwości określonej w §6.
2. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych będzie dostarczony właścicielom nieruchomości przez
podmiot odbierający odpady komunalne, udostępniony na stronie internetowej www.slupia.com.pl oraz
w siedzibie Urzędu Gminy w Słupi.
3. O terminie zbiórki odpadów wielkogabarytowych właściciele nieruchomości zostaną poinformowani
poprzez stronę internetową www.slupia.com.pl.
§ 8. 1. Właściciele nieruchomości mogą dostarczać do gniazd ogólnodostępnych rozmieszczonych na
terenie gminy Słupia następujące rodzaje odpadów komunalnych, zebranych w sposób selektywny:
1) szkło;
2) tworzywa sztuczne;
3) papier.
2. Informacja o lokalizacji gniazd ogólnodostępnych jest podawana do publicznej wiadomości na stronie
internetowej www.slupia.com.pl oraz udostępnione w siedzibie Urzędu Gminy.
§ 9. 1. Adresy PSZOK wraz ze wskazaniem godzin jego pracy zostaną określone na stronie internetowej
www.slupia.com.pl
oraz udostępnione w siedzibie Urzędu Gminy w Słupi.
2. Koszt przyjęcia odpadów do PSZOK wliczony jest w koszt ponoszonej przez właściciela nieruchomości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Koszt dostarczenia odpadów komunalnych do PSZOK, ich
rozładunku i umieszczenia w miejscu wskazanym w PSZOK nie jest wliczony w opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi i ponosi go podmiot dostarczający odpady.
3. Po dostarczeniu odpadów do PSZOK należy je rozładować i umieścić w miejscu i w sposób wskazany
przez znaki informacyjne lub pracowników obsługi PSZOK.
§ 10. 1. Odpady odebrane od właścicieli nieruchomości, tj. zmieszane odpady komunalne, odpady zielone
oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania zostaną przekazane
zgodnie z „Planem gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat
2023-2028” przyjętym uchwałą nr XL/503/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 czerwca 2017 r.
w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego na lata 2016-2020
z uwzględnieniem lat 2023-2028 z uwzględnieniem treści art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zmianie
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych ustaw.
2. Odpady odebrane selektywnie od właścicieli nieruchomości zostaną przekazane do instalacji odzysku
i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami określoną w przepisach
odrębnych.
§ 11. 1. Właściciele nieruchomości zgłaszają do Urzędu Gminy w Słupi przypadki niewłaściwego
świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub
przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych niezwłocznie po wystąpieniu
niewłaściwego świadczenia usług.
2. Zgłoszenia można dokonać do Urzędu Gminy w Słupi osobiście, telefonicznie lub na adres poczty
elektronicznej gmina@slupia.com.pl.
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3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać: adres nieruchomości, której zgłoszenie dotyczy,
opis nieprawidłowości oraz datę jej wystąpienia.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupia.
§ 13. 1. Traci moc uchwała Nr XXXIII/164/17 Rady Gminy Słupia z dnia 30 października 2017 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 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 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego
z 2017 r. poz. 4798).
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie
z dniem 31 grudnia 2020 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Marek Pięcek

