UCHWAŁA NR XIII/248/19
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU
z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
Na podstawie art. 6r ust. 3-3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i poz. 2020)
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Ustala się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Od właścicieli nieruchomości należy odbierać każdą zebraną ilość niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych oraz selektywnie zbieranych takich, jak:
1) papier;
2) metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
3) szkło;
4) bioodpady.
3. Częstotliwość pozbywania się poszczególnych
nieruchomości zamieszkałych jest następująca:

rodzajów

odpadów

komunalnych

z terenów

1) w zabudowie jednorodzinnej:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:
- w okresie od 1 listopada do 31 marca – 1 raz na 2 tygodnie,
- w okresie od 1 kwietnia do 31 października – 1 raz w tygodniu,
b) bioodpady:
- w okresie od 1 listopada do 31 marca – 1 raz na 2 tygodnie,
- w okresie od 1 kwietnia do 31 października – 1 raz w tygodniu,
c) papier – 1 raz na 2 tygodnie,
d) metale, tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe – 1 raz na 2 tygodnie,
e) szkło – 1 raz na 2 tygodnie
f) odpady komunalne, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 - 11 oraz w § 2 ust. 2 – w przypadku zaistnienia
potrzeby pozbycia się tych odpadów, przekazać je do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych lub podmiotowi uprawnionemu do zagospodarowania tych odpadów,
2) w zabudowie wielorodzinnej:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:
- w okresie od 1 listopada do 31 marca – co najmniej 1 raz w tygodniu,
- w okresie od 1 kwietnia do 31 października – co najmniej 2 razy w tygodniu,
b) bioodpady:
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- w okresie od 1 listopada do 31 marca – co najmniej 1 raz w tygodniu,
- w okresie od 1 kwietnia do 31 października – co najmniej 2 razy w tygodniu,
c) papier – co najmniej 1 raz w tygodniu,,
d) metale, tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe – co najmniej 1 raz
w tygodniu,
e) szkło – co najmniej 1 raz w tygodniu,
f) odpady komunalne, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 - 11 oraz w § 2 ust. 2 – w przypadku zaistnienia
potrzeby pozbycia się tych odpadów, przekazać je do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych lub podmiotowi uprawnionemu do zagospodarowania tych odpadów.
§ 2.
1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi mieszkaniec może przekazywać w każdej ilości następujące odpady komunalne do punktów
selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
1) papier;
2) metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
3) szkło;
4) bioodpady;
5) odpady niebezpieczne;
6) przeterminowane leki i chemikalia;
7) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji oraz prowadzenia monitoringu poziomu substancji
we krwi, w szczególności igły i strzykawki;
8) zużyte baterie i akumulatory;
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
10) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
11) odpady tekstyliów i odzieży.
2. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi mieszkaniec może przekazywać do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
następujące odpady komunalne w ograniczonych ilościach:
1) zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony - w ilości 8 sztuk na
posiadacza pojazdu na rok;
2) odpady budowlane i rozbiórkowe (pochodzące z samodzielnie prowadzonych drobnych prac remontowych,
niewymagających pozwolenia na budowę zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót) - w ilości 1m3
na nieruchomość zamieszkałą na rok.
3. Odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, mieszkańcy mogą się pozbywać również
w ogólnie dostępnych pojemnikach zlokalizowanych na terenie Miasta Słupska.
4. Odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i 7, mieszkańcy mogą się pozbywać również
w odpowiednio oznakowanych pojemnikach zlokalizowanych w aptekach.
5. Odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 8, mieszkańcy mogą się pozbywać również
w punktach zbiórki zlokalizowanych na terenie placówek oświaty i obiektów użyteczności publicznej.
6. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 9, są odbierane również 12 razy w roku
w terminach wyznaczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne.
7. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 10, odbierane są również 12 razy w roku w terminach
wyznaczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne.
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8. Odpady komunalne w postaci choinek odbierane są również z terenów nieruchomości jednorodzinnych
i wielorodzinnych w okresie od 27 grudnia do 28 lutego każdego roku.
9. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych są czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:00-18:00 oraz w soboty w godzinach 07:00-15:00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy,
o których mowa w przepisach ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r.
poz. 90).
10. Adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych umieszczono na oficjalnej stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Słupsku: www.slupsk.pl.
§ 3.
Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przekazuje odebrane od właścicieli
nieruchomości:
1) selektywnie zebrane odpady komunalne bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady
do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania
z odpadami;
2) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne bezpośrednio do instalacji komunalnej.
§ 4.
Podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przekazuje selektywnie zebrane
odpady komunalne bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami.
§ 5.
1. Właściciele nieruchomości mogą zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia usług odbioru odpadów
komunalnych lub niewłaściwego prowadzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
w Urzędzie Miejskim w Słupsku telefonicznie pod nr 59 84 88 226 lub 59 84 88 401, elektronicznie - e-mail:
wgkios@um.slupsk.pl, pisemnie lub osobiście w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.
2. Zgłoszenie powinno zawierać wskazanie właściciela nieruchomości, adresu nieruchomości, opis i datę
niewłaściwego zachowania (działania lub zaniechania) przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
3. Zgłoszenie należy wnieść niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni po zaistnieniu zdarzenia,
w którym usługa została niewłaściwie wykonana.
§ 6.
Traci moc uchwała Nr LII/718/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczone opłaty (Dz.
Urz. Woj. Pomorskiego poz. 2559).
§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.
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§ 8.
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 marca 2020 r.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Słupsku
Beata Chrzanowska
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