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UCHWAŁA NR XI/104/19
RADY MIASTA SŁUPCY
z dnia 19 grudnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Słupcy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2019r.
poz. 506 ze zm.1) / oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
/tj. Dz. U. z 2019r. poz. 2010 ze zm.2) / po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego, Rada Miasta Słupcy uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr IV/31/15 Rady Miasta Słupcy z dnia 26 marca 2015r. w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Słupcy/Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 1 kwietnia 2015r.
poz. 2025/ wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1. uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
Słupcy, zwany dalej "Regulaminem" zgodnie z wymogami zawartymi w art. 4 ustawy z dnia 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /tj. Dz. U. z 2019r. poz. 2010 ze zm./, określa
szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Słupcy dotyczące:
1) wymagań w zakresie:
a) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej: papier, metale,
tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady oraz inne selektywnie
zebrane odpady komunalne wynikające z umowy z operatorem,
b) selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty selektywnego zbierania
odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które
zapewniają przyjmowanie co najmniej odpadów komunalnych: wymienionych w lit. a, odpadów
niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do
odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności
igieł i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych
oraz odpadów tekstyliów i odzieży,
c) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego,
d) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na
1)
2)

zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1309, 1571,1696, 1815.
zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 2020.
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drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania pojemników
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych
źródłach,
b) liczby osób korzystających z tych pojemników lub worków;
3) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów;
4) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
5) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
7) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym
także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;
8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.";
2) w § 2 ust. 2 pkt 1, 2 otrzymują brzmienie:
„1) ustawa - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach /tj. Dz. U. z 2019r. poz. 2010 ze zm./;
2) odpady wielkogabarytowe - należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych
wymienionych w art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze
względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczane w workach lub pojemnikach
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych.”;
3) w § 4:
a) pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:
„4) na obszarach zabudowy wielorodzinnej(wielolokalowej) oraz nieruchomościach, których
nie zamieszkują mieszkańcy a powstają na nich odpady komunalne, odrębnie zbierane są
opakowania z papieru i tektury, szkło i odpady opakowaniowe ze szkła oraz łącznie tworzywa
sztuczne, drobne opakowania z metalu i opakowania wielomateriałowe należy umieszczać do
odpowiednio oznakowanych pojemników/worków;
5) prowadzenie selektywnego zbierania bioodpadów jest prowadzone we wszystkich rodzajach
zabudowy i wszystkich rodzajach nieruchomości, z zastrzeżeniem, że właściciele nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi mogą korzystać z przydomowego
kompostownika pod warunkiem, że kompostowanie odbywa się w sposób niepowodujący
uciążliwości dla otoczenia; właściciele nieruchomości z wyj. posiadających kompostownik,
przekazują operatorowi bioodpady w workach/pojemnikach odpowiednio oznakowanych.”,
b) uchyla się pkt 6,
c) pkt 13 i 17 otrzymują brzmienie:
„13) prowadzenie selektywnego zbierania od mieszkańców gminy co najmniej takich odpadów jak:
odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących
się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania
produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,
w szczególności igieł i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów
budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów tekstyliów i odzieży;
17) operator ma obowiązek w ramach zryczałtowanej opłaty odebrać zebrane selektywnie wyłącznie
odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, w ilości do 0,300Mg w roku
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kalendarzowym z danej nieruchomości oraz zużyte opony do 4szt. w roku kalendarzowym z danej
nieruchomości; odpady nie spełniające tego warunku operator ma obowiązek odebrać za dodatkową
opłatą, której wysokość jest określona w uchwale podjętej na mocy art. 6r ust. 4 ustawy.”,
d) uchyla się pkt 18,
e) pkt 19 otrzymuje brzmienie:
„19) frakcje odpadów komunalnych zebrane selektywnie, których przekazanie operatorowi przez
właściciela nieruchomości, w terminach określonych harmonogramem było niemożliwe, należy
przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów; punkt ten przyjmuje odpady na zasadach
opisanych wyżej; do punktu odpady należy dowieźć własnym transportem; informacje dotyczące
lokalizacji punktu oraz godzin jego funkcjonowania dostępne są na stronie internetowej Urzędu
Miasta.”.
4) w § 9 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:
„5) na obszarach zabudowy wielorodzinnej(wielolokalowej), nieruchomościach, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: papier i tekturę, szkło i opakowania
szklane, łącznie tworzywa sztuczne metale i opakowania wielomateriałowe oraz bioodpady ulegające
należy zbierać do worków lub pojemników spełniających wymogi opisane w § 8 ust. 2 oznakowane
kolorami takimi jak worki przeznaczone do selektywnej zbiórki, opisowo i znakiem graficzny;
6) pozostałe drobne odpady odbierane selektywnie należy zbierać do worków bezbarwnych,
przeźroczystych lub oznakowanych tak aby możliwa była identyfikacja ich zawartości, we
wszystkich rodzajach zabudowy.”;
5) w § 10 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) w centrach handlowych, przed sklepami o powierzchni powyżej 1000m² i budynkami użyteczności
publicznej umieszcza się – zestawy pojemników spełniające wymogi opisane
w § 8 ust. 2 przeznaczone do odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnej zbiórki
opakowań ze szkła, papieru i tektur, łącznie tworzyw sztucznych, metali, opakowań
wielomateriałowych oraz bioodpadów oznakowane kolorami takimi jak worki przeznaczone do
selektywnej zbiórki, opisowo i znakiem graficznym.”;
6) w § 15
a) w ust. 1 w pkt. 5 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) zbierane selektywnie papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.), szkło
i opakowania szklane oraz łącznie zebrane tworzywa sztuczne, drobne opakowania
metalowe i opakowania wielomateriałowe - zgodnie ze złożoną deklaracją, każda
z wymienionych frakcji osobno,”.
7) § 17 otrzymuje brzmienie:
„§ 17. Operator odbierający odpady komunalne z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbierze wyłącznie te odpady, które są umieszczone
w pojemnikach/workach spełniających normy opisane w Regulaminie.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Słupcy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczący Rady
(-) Andrzej Szymkowiak

