
UCHWAŁA NR XXXI/235/13
RADY GMINY SULIKÓW

z dnia 14 lutego 2013 r.

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości na terenie Gminy Sulików i zagospodarowania tych odpadów. 

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. 
Dz. U. z 2012, poz. 391 ze zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142. poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Określa się następujący, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę. 

§ 2. 

Ilość odpadów komunalnych zmieszanych odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zależy od 
ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość i wynosi iloczyn wskaźnika nagromadzenia odpadów – 30 l na 
osobę tygodniowo oraz ilości osób zamieszkujących nieruchomość, zgromadzonych w pojemniku o minimalnej 
pojemności 110 l. 

§ 3. 

Ilość odpadów komunalnych zmieszanych odbieranych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych 
z pojemników o minimalnej pojemności 110 l, zależy od przyjętych poniżej wskaźników nagromadzenia odpadów 
i będzie wynosić tygodniowo: 

1) z budynków użyteczności publicznej oraz wszelkiego rodzaju biur oraz ośrodków kultury, sportu i rekreacji, baz 
służb komunalnych, ujęć wody, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, stacji kolejowych, baz 
postojowych i obsługowych kolei, dworców autobusowych, posterunków straży gminnych, strażnic straży 
pożarnych, zakładach rzemieślniczych, produkcyjnych, magazynów, hurtowni, placów budowy, placówek 
handlowych, innych obiektów usługowych – 10 l na każdego pracownika; 

2) ze szkół, żłobków, przedszkoli wszelkiego typu – 3 l na każde dziecko, ucznia oraz 10 l na każdego 
pracownika; 

3) z lokali gastronomicznych i stołówek – 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. 
ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu oraz 10 l na każdego pracownika; 

4) z hoteli, pensjonatów, schronisk, gospodarstw agroturystycznych i itp. – 15 l na jedno łóżko oraz 10 l na 
każdego pracownika; 

5) z rodzinnych ogrodów działkowych i budynków rekreacji indywidualnej 10 l na każdą działkę w okresie sezonu, 
tj. od 1 kwietnia do 31 października każdego roku; 

6) z targowisk – 20 l na każde stanowisko handlowe. 

§ 4. 

W przypadku prowadzenia na nieruchomości zamieszkałej selektywnego zbierania odpadów ilość odbieranych 
odpadów będzie wynosić: 

1) z nieruchomości zamieszkałych: 

a) bioodpadów - 2 l na osobę tygodniowo z pojemnika zbiorczego ustawionego w systemie gniazdowym 
o pojemności - 1100 l; 

b) odpadów opakowaniowych trzech rodzajów (papieru i tektury, szkła i opakowań szklanych; tworzyw 
sztucznych, opakowań z metalu i wielomateriałowych) – łącznie 5,5 l na osobę tygodniowo z pojemników 
zbiorczych ustawionych w systemie gniazdowym o pojemności minimalnej 1500 l. 
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c) odpadów posortowniczych - 22,5 l na osobę tygodniowo, z pojemników o minimalnej pojemności 110 l. 

2) z nieruchomości niezamieszkałych: 

a) bioodpadów w ilości 7 % objętości odpadów zmieszanych, oprócz lokali gastronomicznych i stołówek, 
sklepów warzywnych, ogrodów działkowych i targowisk, z których odbierane będą w ilości 50% odpadów 
zmieszanych, z pojemników zbiorczych 1100 l. 

b) odpadów opakowaniowych w ilości 18 % objętości odpadów zmieszanych, z pojemników zbiorczych 
o pojemności minimalnej 1500 l. 

c) odpadów posortowniczych w ilości 75 % objętości odpadów zmieszanych, z pojemników o minimalnej 
pojemności 110 l. 

§ 5. 

1. Odpady zmieszane będą odbierane od właścicieli nieruchomości raz w tygodniu. 

2. Odpady posortownicze będą odbierane od właścicieli nieruchomości raz w tygodniu. 

3. Papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady biodegradowalne będą 
odbierane z punktów o systemie gniazdowym – w zależności od czasu nagromadzenia, jednak nie rzadziej niż 
raz na dwa tygodnie. 

4. Przeterminowane leki i chemikalia będą odbierane z punktu aptecznego, przy ul. Wojska Polskiego w Sulikowie 
– w zależności od czasu nagromadzenia, jednak nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 

5. Zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
zużyte opony będą odbierane z punktów selektywnej zbiórki odpadów wyznaczonych przez gminę – 
w zależności od czasu nagromadzenia, jednak nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 

6. Informacje dotyczące lokalizacji punktów selektywnej zbiórki (w tym godzin przyjmowania) oraz pojemników 
ustawianych w systemie gniazdowym udostępniane będą na stronie internetowej Gminy Sulików pod adresem 
www.sulikow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5, 59-975 
Sulików. 

7. Punkty selektywnej zbiórki odpadów czynne będą całodobowo. 

§ 6. 

Odpady zielone, które powstały na nieruchomości odbierane będą po indywidualnym zgłoszeniu u operatora, po 
wcześniejszym zamówieniu przez właściciela nieruchomości odpowiedniego kontenera. 

§ 7. 

Odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, które powstały na terenie nieruchomości w wyniku prowadzenia 
drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia odbierane będą po indywidualnym 
zgłoszeniu u operatora, po wcześniejszym zamówieniu przez właściciela nieruchomości odpowiedniego kontenera. 

§ 8. 

W przypadku okresowego, krótkotrwałego wytworzenia zwiększonej ilości odpadów komunalnych ponad limit 
określony odpowiednio w § 4, odpady będą odbierane pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia zapotrzebowania 
u przedsiębiorcy świadczącego usługi w zakresie odbierania odpadów. Zapotrzebowanie należy zgłosić z co 
najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 

§ 9. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików. 

§ 10. 

Traci moc Uchwała Rady Gminy Sulików Nr XXVIII/205/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie sposobu 
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie 
Gminy Sulików i zagospodarowania tych odpadów. 
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§ 11. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego i obowiązuje od 1 lipca 2013 roku. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady 
Gminy 

Genowefa Wilczak - Raczak
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