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UCHWAŁA NR 0007.591.2018
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 30 października 2018 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 i 3 d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Gmina Sulechów przejmuje obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do
zbierania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości.
2. Nieruchomości w zakresie obowiązku, o którym mowa w ust. 1, wyposażone zostaną w pojemniki do
zbierania odpadów:
1) przy selektywnym zbieraniu odpadów – w pojemniki na odpady komunalne i pojemniki na odpady zebrane
selektywnie, tj. papier, tworzywa sztuczne i metal, szkło o opakowania wielomateriałowe, odpady
komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady
zielone,
2) w razie braku selektywnego zbierania odpadów – w pojemniki na odpady zmieszane.
§ 2. Gmina Sulechów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi zapewnia świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
w następującym zakresie:
1) odbiór z nieruchomości każdej zebranej ilości odpadów komunalnych uwzględniającej liczbę
zamieszkałych osób oraz średnią ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwie domowym
na mieszkańca w ciągu tygodnia, wynoszącą 30l/mieszkańca w razie braku selektywnego zbierania
odpadów oraz 20l/mieszkańca przy selektywnym zbieraniu odpadów,
2) odbiór selektywnie zebranych frakcji odpadów komunalnych, tj.:
a) papieru i tektury, w tym opakowań,
b) metalu, w tym opakowań,
c) tworzywa sztucznego, w tym opakowań,
d) szkła, w tym opakowań,
e) opakowań wielomateriałowych,
f) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających
biodegradacji,
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g) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych,
h) zużytych baterii i akumulatorów,
i) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
j) odpadów zielonych,
k) odpadów drzewnych (np. gałęzi, drewna),
l) zużytych opon,
m) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
n) przeterminowanych leków i chemikaliów.
3) utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
4) przekazywanie odebranych
i unieszkodliwiania odpadów,

odpadów

od

właścicieli

nieruchomości

do

instalacji

odzysku

5) prowadzenie powszechnej i ciągłej edukacji ekologicznej w zakresie ochrony środowiska przed odpadami
ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów,
6) zarządzanie gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi.
§ 3. 1. Usługi, o których mowa w § 2 pkt 1-4, świadczone będą w ten sposób, że zebrane przez właściciela
na nieruchomości odpady komunalne będą odbierane systematycznie, zgodnie z harmonogramem,
z częstotliwością:
1) odpady komunalne zmieszane - z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej – co najmniej
raz na dwa tygodnie,
2) odpady komunalne zmieszane - z nieruchomości w zabudowie wielolokalowej – co najmniej raz
w tygodniu,
3) odpady komunalne zmieszane – z nieruchomości niezamieszkałej, na której prowadzona jest działalność
gastronomiczna, bądź na której całodobowo przebywają mieszkańcy – co najmniej raz w tygodniu,
4) odpady komunalne zmieszane – z nieruchomości niezamieszkałej, innej niż określona w pkt 3) powyżej
– co najmniej raz na dwa tygodnie,
5) odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, tj. papier, tworzywa sztuczne, metal, szkło i opakowania
wielomateriałowe:
a) z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej – raz na miesiąc,
b) z nieruchomości w zabudowie wielolokalowej – co najmniej raz na dwa tygodnie,
c) z nieruchomości niezamieszkałej, na której prowadzona jest działalność gastronomiczna, bądź na której
całodobowo przebywają mieszkańcy – co najmniej raz na dwa tygodnie,
d) z nieruchomości niezamieszkałej, innej niż określona w pkt 3) powyżej – co najmniej raz na miesiąc,
6) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony – na bieżąco w punkcie
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a także:
a) z terenu zabudowy wielorodzinnej dwa razy w roku tj. w marcu i październiku z tzw. zasieków
śmietnikowych,
b) z terenu zabudowy jednorodzinnej raz w roku poprzez podstawienie kontenerów w ogólnodostępnych
miejscach,
7) przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, chemikalia - na bieżąco w punkcie selektywnego
zbierania odpadów komunalnych,
8) odpady biodegradowalne:
a) z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej co najmniej raz na dwa tygodnie w okresie od
1 kwietnia do 30 listopada i co najmniej raz na miesiąc poza tym okresem,
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b) z nieruchomości w zabudowie wielolokalowej – co najmniej raz w tygodniu w okresie od 1 kwietnia do
30 listopada i co najmniej raz na dwa tygodnie poza tym okresem,
c) z nieruchomości niezamieszkałej, na której prowadzona jest działalność gastronomiczna, bądź na której
całodobowo przebywają mieszkańcy – co najmniej raz w tygodniu w okresie od 1 kwietnia do
30 listopada i co najmniej raz na dwa tygodnie poza tym okresem,
d) z nieruchomości niezamieszkałej, innej niż określona w lit. c) powyżej – co najmniej raz na dwa
tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada i co najmniej raz na miesiąc poza tym okresem,
e) na bieżąco w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
9) odpady budowlane i rozbiórkowe – na bieżąco w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2. Edukacja ekologiczna prowadzona będzie na stronie internetowej Gminy Sulechów oraz poprzez:
1) rozpowszechnianie informatorów, ulotek oraz wywieszanie plakatów,
2) publikacje w Biuletynie Informacyjnym Miasta i Gminy Sulechów,
3) prelekcje w przedszkolach, szkołach i innych instytucjach,
4) otwarte spotkania edukacyjno-informacyjne dla wszystkich mieszkańców.
3. Zarządzanie gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi polega na planowaniu,
realizowaniu, kontrolowaniu i nadzorowaniu systemu.
§ 4. 1. W punkcie selektywnego zbierania odpadów odbierane są następujące odpady selektywnie zebrane:
1) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,
3) zużyte baterie i akumulatory,
4) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
5) odpady zielone,
6) odpady drzewne (np. gałęzie, drewno),
7) zużyte opony,
8) odpady budowlane i rozbiórkowe,
9) przeterminowane leki i chemikalia.
2. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczyć będzie usługi dla osób zamieszkałych
na terenie Gminy Sulechów sześć dni w tygodniu, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
§ 5. 1. Właściciel nieruchomości może zgłosić każdy przypadek niewłaściwego świadczenia usług przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt
selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
1) przesyłając zgłoszenie na piśmie na adres: Urząd Miejski Sulechów, Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów
lub pocztą elektroniczną na adres: zgloszenia-odpady@sulechow.pl,
2) telefonicznie pod nr tel.: 68 385 11 59,
3) ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim Sulechów, Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów.
2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, winno wskazywać:
1) miejsce niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne,
2) w miarę możliwości datę, czas niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania
odpadów komunalnych,
3) sposób niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

–4–

Poz. 2568

§ 6. Traci moc uchwała nr 0007.246.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego 2016 r. poz. 1495),
zmieniona uchwałą nr 0007.303.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego
2016 poz. 2733).
§ 7. Uchyla się uchwałę nr 0007.499.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie
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, oraz częstotliwości odbierania odpadów
komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobie świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania
odpadów komunalnych (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2018 poz. 736).
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Sulechowie
Barbara Suwała

