
 

 

UCHWAŁA NR XXXI.159.2012 

RADY GMINY ŚLEMIEŃ 

z dnia 20 grudnia 2012 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 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Ślemień uchwala, co 

następuje:  

§ 1. Ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości.  

1) Przedsiębiorca zobowiązany jest do odbierania wszystkich zebranych przez właściciela nieruchomości 

w pojemnikach (kubłach) lub workach odpadów komunalnych, z uwzględnieniem ilości, rodzaju 

i pojemności tych pojemników i worków określonych w regulaminie.  

§ 2. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości.  

1) Odpady komunalne gromadzone w pojemnikach lub workach na terenie Gminy Ślemień odbierane są od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych co najmniej jeden raz w miesiącu.  

2) Odpady organiczne, o ile nie podlegają kompostowaniu, muszą być odbierane co najmniej dwa razy 

w miesiącu. Odpady organiczne należy gromadzić w odpowiednich pojemnikach o pojemności 120 l.  

3) Odpady opakowaniowe z papieru, metalu, tworzyw sztucznych oraz szkła gromadzone w odpowiednich 

workach 60 l i 80 l, odbierane są bezpośrednio od właścicieli nieruchomości w cyklu jednomiesięcznym.  

4) Odpady niewysegregowane, tzw. balast należy gromadzić w pojemnikach o pojemności 120 l. Dopuszcza 

się worki koloru czarnego o pojemności 120 l. Balast będzie odbierany w cyklu jednomiesięcznym.  

5) Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz 

zużyte baterie i akumulatory odbierane będą bezpośrednio od właścicieli nieruchomości dwa razy w roku 

(wiosna, jesień). Poza harmonogramem odbioru odpady będą przyjmowane w punkcie selektywnej zbiórki 

odpadów.  

6) Popiół należy gromadzić w pojemnikach o minimalnej pojemności 120 l. Popiół będzie odbierany w cyklu 

jednomiesięcznym.  

7) Odpady budowlane pochodzące z budów, rozbiórek i remontów budynków będą obierane od właścicieli 

nieruchomości raz w roku w ilości do 1 m3 (jesień). Odpady budowlano-remontowe w ilości 

przekraczającej ustalony limit będą podlegać dodatkowej opłacie. Poza harmonogramem odbioru odpady 

można oddać w punkcie selektywnej zbiórki odpadów.  

8) Przeterminowane lekarstwa będą odbierane od właścicieli nieruchomości raz w roku (wiosna). Poza 

harmonogramem odbioru przeterminowane lekarstwa można oddać do punktu selektywnej zbiórki 

odpadów.  
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9) Odpady niebezpieczne takie jak chemikalia, niewykorzystane farby, lakiery, zużyte świetlówki, lampy 

halogenowe, opakowania po środkach ochrony roślin itp. należy dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki 

odpadów za dodatkową opłatą.  

§ 3. Harmonogram odbioru odpadów zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

Urzędu Gminy w Ślemieniu, tj. www.slemien.pl.  

§ 4. Sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  

1) W punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu 

gminy Ślemień mogą bezpłatnie oddawać następujące frakcje odpadów:  

– odpady organiczne (zielone i kuchenne),  

– szkło, papier, tworzywa sztuczne, metale,  

– zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,  

– przeterminowane lekarstwa,  

– zużyte opony i tekstylia,  

– popiół,  

– odpady wielkogabarytowe,  

– baterie i akumulatory,  

2) Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym 

zakresie i na własny koszt.  

3) Lokalizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów oraz godziny otwarcia zostaną podane do publicznej 

wiadomości na stronie internetowej www.slemien.pl  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.  

  

 

Przewodniczący Rady 

Gminy  

 

 

Marek Micor 
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