UCHWAŁA NR XLII/246/2017
RADY MIEJSKIEJ W SUŁKOWICACH
z dnia 30 października 2017 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.), po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Rada Miejska w Sułkowicach uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości odbierane będą w nieograniczonej ilości w zamian
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zryczałtowaną opłatę.
2. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości winno być prowadzone zgodnie
z ustalonym harmonogramem odbioru odpadów z następującą częstotliwością:
1) z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej:
a) odpady zmieszane - raz na dwa tygodnie,
b) zbierane selektywnie: papier i makulatura; szkło; tworzywa sztuczne, metal, tekstylia, opakowania
wielomateriałowe; odpady ulegające biodegradacji; pieluchy jednorazowe; pozostałe zbierane selektywnie:
popiół i żużel; odpady problematyczne; wielkogabarytowe:
- raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 31 października,
- raz na trzy tygodnie w okresie od 1 listopada do 31 marca;
2) z obszarów zabudowy wielorodzinnej:
a) odpady zmieszane – 2 razy w tygodniu,
b) zbierane selektywnie: papier i makulatura; szkło; tworzywa sztuczne, metal, tekstylia, opakowania
wielomateriałowe; pieluchy jednorazowe – 2 razy w miesiącu,
c) odpady ulegające biodegradacji – co tydzień,
d) pozostałe zbierane selektywnie, popiół i żużel; odpady problematyczne; wielkogabarytowe – 1 raz
w miesiącu;
3) Opady problematyczne winny być umieszczone w worku z wyraźnym i dokładnym opisem jego zawartości.
Worki na odpady problematyczne nabywane są we własnym zakresie.
4) Pojemniki, worki oraz odpady wielkogabarytowe winny być wystawione w dniu odbioru zgodnie z ustalonym
harmonogramem do godziny 7.00 rano.
§ 2.
1. Ustala się, iż Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sułkowicach, zwany dalej Punktem,
będzie świadczył usługi od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:00 oraz w każdą sobotę miesiąca
w godzinach od 8:00 do 13:00.
2. W ramach uiszczanej przez właściciela nieruchomości zryczałtowanej miesięcznej opłaty w Punkcie
odbierane będą następujące rodzaje odpadów:
1) odpady zielone,
2) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
4) zużyte baterie i akumulatory,
5) odpady suche z selektywnej zbiórki odpadów,
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6) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
7) zużyte opony,
8) przeterminowane leki i chemikalia,
9) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (z wyłączeniem styropianu).
3. W ramach dodatkowej opłaty uiszczanej przez właściciela nieruchomości w Punkcie odbierane będą odpady
zielone, zużyte opony, odpady wielkogabarytowe oraz odpady budowlane i rozbiórkowe - powyżej limitu 100 kg.
§ 3.
Określa się tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia
usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego
Punkt, w następujący sposób:
1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług należy zgłaszać niezwłocznie po stwierdzeniu takiego faktu,
nie później jednak niż 3 dni od dnia, w których usługa została niewłaściwie wykonana.
2. Zgłoszenia należy kierować do Urzędu Miejskiego w Sułkowicach Rynek 1, 32-440 Sułkowice - dalej
zwanym Urzędem, osobiście, telefonicznie, pisemnie, pocztą, pocztą elektroniczną na adres
sulkowice@sulkowice.pl.
3. Urząd niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni, zgłasza przedsiębiorcy odbierającemu odpady lub
prowadzącemu Punkt reklamację, wskazując nienależyte wykonanie usługi na danej nieruchomości i ustalając
termin należytego wykonania usługi.
4. Przedsiębiorca dokonuje odbioru reklamacyjnego lub niezwłocznie kontaktuje się ze zgłaszającym, ustalając
z nim dogodny termin odbioru.
§ 4.
Traci moc uchwała Nr XVII/98/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dziennik Urzędowy z dnia 16 grudnia 2015 roku, poz.8258).
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Sułkowice.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
mgr Jan Socha
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