UCHWAŁA NR XXIII/191/2020
RADY GMINY SKĄPE
z dnia 25 września 2020 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności
częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług
przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Na podstawie art. 6r ust. 3, 3a, 3b i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2020r. poz. 1439) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1.
Gmina Skąpe przejmuje, jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, obowiązek wyposażenia nieruchomości
w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Nieruchomości w zakresie obowiązku,
w pojemniki/worki do zbierania odpadów:

o którym

mowa

w§

1 ust. 1 wyposażone

zostaną

1) przy selektywnym zbieraniu odpadów w pojemniki na odpady komunalne:

᠆ pozostałości po sortowaniu,
᠆ metal łącznie z tworzywem sztucznym i opakowaniami wielomateriałowymi,
᠆ szkło,
᠆ bioodpady,
᠆ popiół;
2) przy selektywnym zbieraniu odpadów w worki na odpady komunalne:

᠆ papier.
§ 2. Gmina Skąpe w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi zapewni świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów od mieszkańców
Gminy w następującym zakresie:
1) odbiór odpadów komunalnych pozostałości po sortowaniu;
2) odbiór selektywnie zbieranych odpadów komunalnych tj.:

᠆ papieru,
᠆ szkła,
᠆ metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych,
᠆ bioodpadów,
᠆ popiołu;
3) utworzenie gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zwanego dalej „PSZOK”;
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 -2, świadczone będą w ten sposób, że zebrane przez
właściciela na nieruchomości odpady komunalne będą odbierane systematycznie, z częstotliwością:
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1) odpady komunalne, będące pozostałością po sortowaniu odpadów:
a) zgromadzone w pojemnikach ustawionych
i zagrodowej co najmniej raz na 2 tygodnie,

na

nieruchomościach

w zabudowie

jednorodzinnej

b) zgromadzone w pojemnikach ustawionych na nieruchomościach w zabudowie wielorodzinnej co
najmniej raz na tydzień,
c) zgromadzone w pojemnikach ustawionych na nieruchomościach w zabudowie letniskowej:

᠆ w okresie od 01 kwietnia do 31 października co najmniej raz na 2 tygodnie,
᠆ w okresie od 1 listopada do 31 marca co najmniej raz na 2 miesiące,
2) bioodpady - odpady komunalne ulegające biodegradacji:
a) zgromadzone
zagrodowej:

w pojemnikach

ustawionych

na

nieruchomościach

w zabudowie

jednorodzinnej

᠆ w okresie od 01 kwietnia do 31 października co najmniej raz na 2 tygodnie,
᠆ w okresie od 1 listopada do 31 marca co najmniej raz na miesiąc,
b) zgromadzone w pojemnikach ustawionych na nieruchomościach w zabudowie wielorodzinnej co
najmniej raz na tydzień,
c) zgromadzone w pojemnikach ustawionych na nieruchomościach w zabudowie letniskowej:

᠆ w okresie od 01 kwietnia do 31 października co najmniej raz na 2 tygodnie,
᠆ w okresie od 1 listopada do 31 marca co najmniej raz na 2 miesiące,
3) odpady selektywnie zbierane takie jak: metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe;
a) zgromadzone w pojemnikach ustawionych
zagrodowej co najmniej raz na dwa tygodnie,

na

nieruchomościach

w zabudowie

jednorodzinnej

b) zgromadzone w pojemnikach ustawionych na nieruchomościach w zabudowie wielorodzinnej co
najmniej raz na dwa tygodnie,
c) zgromadzonych w pojemnikach ustawionych na nieruchomościach w zabudowie letniskowej:

᠆ w okresie od 01 kwietnia do 31 października co najmniej raz na 2 tygodnie,
᠆ w okresie od 1 listopada do 31 marca co najmniej raz na 2 miesiące,
3) odpady zebrane selektywnie takie jak szkło, papier;
a) zgromadzone w pojemnikach lub workach ustawionych
jednorodzinnej zagrodowej co najmniej raz na dwa miesiące,

na

nieruchomościach

w zabudowie

b) zgromadzone w pojemnikach ustawionych na nieruchomościach w zabudowie wielorodzinnej co
najmniej co najmniej raz na dwa tygodnie,
c) zgromadzonych w pojemnikach lub workach ustawionych na nieruchomościach w zabudowie
letniskowej co najmniej raz na dwa miesiące;
4) odpad zebrany selektywnie popiół, zgromadzony w pojemnikach ustawionych na nieruchomościach
w zabudowie wielorodzinnej w okresie od października do kwietnia – nie rzadziej niż raz na miesiąc;
5) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony w ilości do 8 sztuk
z jednej nieruchomości na rok;
a) raz w roku - poprzez wystawienie przez właścicieli nieruchomości w miejscu nie kolidującym z ruchem
pieszych lub pojazdów, w terminie podanym do wiadomości (wystawki),
b) na bieżąco – do „PSZOK”;
6) odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstały w wyniku robót w gospodarstwie domowym:
a) w ilości nie większej niż 1 m 3 z jednej nieruchomości na rok, należy dostarczyć do „PSZOK”,
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b) w ilości większej niż 1 m 3 należy zebrać do kontenera dostarczonego przez uprawniony zewnętrzny
podmiot zamówiony we własnym zakresie.
2. Odpady odebrane od właścicieli nieruchomości oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych przekazywanie są przez przedsiębiorcę działającego na zlecenie Gminy do instalacji odzysku
i unieszkodliwiania odpadów
3. Edukacja ekologiczna prowadzona będzie na stronie internetowej Gminy Skąpe oraz poprzez:

᠆ rozpowszechnianie ulotek, plakatów oraz innych form publikacji,
᠆ otwarte spotkania edukacyjno-informacyjne dla mieszkańców Gminy.
4. Zarządzanie gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi poprzez planowanie, realizowanie,
kontrolowanie i nadzorowanie systemu.
§ 4. 1. W obsługowym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych odbywa się odbieranie
następujących odpadów komunalnych selektywnie zbieranych:
a) papieru,
b) metali i tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych,
c) szkła,
d) bioodpadów,
e) przeterminowanych leków i chemikaliów,
f) odzieży i tekstyliów,
g) zużytych baterii i akumulatorów,
h) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
i) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
j) odpadów budowlanych i rozbiórkowych w ilości nie większej niż 1 m 3 z jednej nieruchomości na rok,
k) zużytych opon, w ilości do 8 sztuk z jednej nieruchomości na rok,
l) odpadów niebezpiecznych,
m) 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.
2. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmować będzie odpady dostarczone przez
osoby zamieszkałe na terenie Gminy. Transport odpadów do „PSZOK” mieszkańcy zapewniają we własnym
zakresie i na własny koszt. Informację o terminach przyjmowania odpadów w „PSZOK” Gmina podaje do
publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Gminy Skąpe.
§ 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 Gminy w Skąpem, Skąpe 65, 66-213 Skąpe lub pocztą
elektroniczną na adres: ochronasrodowiska@skape.pl;
2) telefonicznie pod nr 68 34 19 212;
3) ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Skąpe, Skąpe 65, 66-213 Skąpe.
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.
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§ 6. Traci moc uchwała Nr XLII/397/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2018r., poz. 1893).
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Kuźmicz
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Uzasadnienie
W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020
poz. 1439) Rada Gminy Skąpe zobowiązana jest do dostosowania obecnych uchwał do zmienionych
przepisów prawa.
Przygotowany projekt uchwały zawiera zapisy zgodne z obowiązującą ustawą a najważniejsze zmiany
w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów dotyczą m.in. wprowadzenia dla wszystkich właścicieli
nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz dostosowania częstotliwości
odbioru odpadów komunalnych do częstotliwości wskazanych w ustawie.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
Projekt niniejszej uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Świebodzinie.
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