
 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/399/13 

RADY GMINY SUCHY LAS 

z dnia 26 września 2013 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, i zagospodarowania 

tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt.1 i 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 ze zm.), Rada Gminy Suchy Las uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy 

(zwanego dalej „właścicielem nieruchomości”) opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, (zwaną 

dalej „opłatą”), właściciel nieruchomości, przekazuje odpady:  

1) do podmiotu uprawnionego wybranego w drodze przetargu przez Gminę Suchy Las do obsługi danego 

sektora, (zwanego dalej „podmiotem uprawnionym”);  

2) do stacjonarnych i mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

2.  W ramach opłaty podmiot uprawniony odbiera od właścicieli nieruchomości każdą zebraną przez nich 

ilość odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 uchwały, z zastrzeżeniem ust. 3.  

3.  W ramach opłaty odbierane są odpady zielone pochodzące z terenu nieruchomości o powierzchni 

terenów zielonych nie większej niż 1000 m².  

4.  Odbiór odpadów przez podmiot uprawniony odbywa się zgodnie z harmonogramem wyznaczonym dla 

danego sektora, udostępnionym właścicielom nieruchomości, z których odbiór ma być dokonany, na zasadach 

ustalonych w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie Suchy Las", (zwanym dalej 

„Regulaminem”). 

§ 2. 1. Ustala się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zmieszanych dla nieruchomości 

zamieszkałych, nie rzadziej niż:  

1) z zabudowy wielorodzinnej - jeden raz na tydzień;  

2) z pozostałej zabudowy - jeden raz na dwa tygodnie. 

2.  Odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny w zabudowie wielorodzinnej powinien odbywać się 

nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie z wyłączeniem odpadów szklanych, które odbierane są raz na 4 tygodnie.  

3.  Odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny w systemie workowym w pozostałych typach 

zabudowy powinien odbywać się nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie - z wyłączeniem odpadów zielonych, 

o których mowa w ust. 4.  

4.  W okresie wegetacyjnym, tj. od 1 maja do 30 listopada, odpady zielone gromadzone w workach bądź 

pojemnikach odbiera podmiot uprawniony z częstotliwością odbioru raz na dwa tygodnie.  
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5.  Odbiór odpadów wielkogabarytowych powinien odbywać się raz w roku. 

§ 3. W ramach opłaty odbierane są następujące rodzaje odpadów:  

1) odpady komunalne zmieszane, gromadzone w pojemnikach określonych w Regulaminie;  

2) odpady zbierane w sposób selektywny w pojemnikach, kontenerach i workach (określonych 

w Regulaminie), przeznaczonych do selektywnej zbiórki następujących odpadów: papieru, szkła białego, 

szkła kolorowego, tworzyw sztucznych i metali, opakowań wielomateriałowych, odpadów zielonych;  

3) odpady wielkogabarytowe. 

§ 4. 1. W ramach opłaty stacjonarne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmują od 

osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty każdą ilość niżej wymienionych odpadów, pochodzących 

z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:  

1) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;  

2) zużyte baterie i akumulatory;  

3) meble i inne odpady wielkogabarytowe;  

4) odpady zielone – z zastrzeżeniem §1 ust. 3;  

5) przeterminowane leki;  

6) chemikalia, w tym opakowania po chemikaliach;  

7) inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych;  

8) papier i tektura;  

9) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła (za wyjątkiem szyb);  

10) tworzywa sztuczne;  

11) metale;  

12) opakowania wielomateriałowe. 

2. W ramach opłaty stacjonarne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmują od osób 

zobowiązanych do ponoszenia opłaty poniżej wymienione odpady, pochodzące z nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy, z następującymi ograniczeniami:  

1) odpady budowlane i rozbiórkowe (tylko niezanieczyszczony gruz ceglany i/lub betonowy) – do 1 m³ 

z jednej nieruchomości w danym roku kalendarzowym;  

2) zużyte opony - pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony – maksymalnie do 

4 sztuk z jednej nieruchomości w danym roku kalendarzowym. 

3.  Informacje o lokalizacji i godzinach otwarcia stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych dostępne są na stronie internetowej Gminy Suchy Las. 

§ 5. 1. W ramach opłaty mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych działający na 

terenie Gminy Suchy Las przyjmuje odpady, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, 2, 7, 8 i 9 uchwały, 

z zastrzeżeniem ust. 2.  

2.  Mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o którym mowa w ust. 1, przyjmie 

jedynie mały zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, taki jak lokówki, suszarki, odkurzacze itp. 

z wyłączeniem pralek, lodówek, zmywarek itp.  

3.  Mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych kursuje na terenie Gminy Suchy Las 

zgodnie z harmonogramem udostępnionym na stronie internetowej Gminy. 

§ 6. W ramach opłaty raz w roku kalendarzowym właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą 

skorzystać z możliwości usługi odbioru z terenu ich nieruchomości odpadów wielkogabarytowych oraz 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w terminie i na zasadach określonych w Regulaminie.  

§ 7. 1. W ramach opłaty uprawniony podmiot wyposaża nieruchomości w pojemniki bądź kontenery do 

gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 pkt 1 uchwały.  
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2.  W ramach opłaty uprawniony podmiot wyposaża nieruchomości w worki, pojemniki bądź kontenery do 

selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 pkt 2 uchwały. 

§ 8. Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości odbywa się we wszystkie dni tygodnia za 

wyjątkiem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy, na podstawie harmonogramu, o którym mowa 

w Regulaminie.  

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchy Las.  

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.  
  

Wiceprzewodnicząca Rady  

(-) Anna Małłek 
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