
UCHWALA Nr XLlll/425/20 17
RADY MIEJSKIEJ W KOLE

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Koło

i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art.6r ust. 3, 3a, 3b i 3d ustawy
z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017,
poz. 1289 t.j.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada
Miejska w Kole uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez
właściciela nieruchomości zamieszkałej, Gmina Miejska Koło będzie świadczyć usługi odbioru:

1. zmieszanych odpadów komunalnych zebranych na nieruchomości - w każdej ilości,

2. selektywnych odpadów komunalnych prawidłowo zebranych na nieruchomości - w każdej
ilości,

3. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

zużyte akumulatory, baterie; zużyte opony, powstające w gospodarstwie domowym; opakowania
wielomateriałowe, przeterminowane lekarstwa, chemikalia- w każdej ilości.

§ 2. 1. Odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości zamieszkałych odbywać
się będzie z częstotliwością:

1) w zabudowie jednorodzinnej - co dwa tygodnie,

2) w budynkach wielolokalowych - nie dopuszczając do przepełnienia poszczególnych pojemników,
nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu.

2. Odbieranie odpadów komunalnych segregowanych z nieruchomości zamieszkałych odbywać
się będzie z częstotliwością:

a) papier;

l) w zabudowie jednorodzinnej - jeden raz w miesiącu,

2) w budynkach wielolokalowych - po wypełnieniu poszczególnych pojemników przeznaczonych do
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, nie rzadziej niż raz w tygodniu.

b) szkło;

1) w zabudowie jednorodzinnej - jeden raz w miesiącu,

2) w budynkach wielolokalowych - po wypełnieniu poszczególnych pojemników przeznaczonych do
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, nie rzadziej niż raz w tygodniu.

c) metale i tworzywa sztuczne;

l) w zabudowie jednorodzinnej - dwa razy w miesiącu (maj - wrzesień), jeden raz w miesiącu
(październik - kwiecień),

2) w budynkach wielolokalowych- po wypełnieniu poszczególnych pojemników przeznaczonych do
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, nie rzadziej niż raz w tygodniu.

d) odpady ulęgające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;

Id: 41 884C40-88DC-42CO-A9CD-7E99BC38C5ED. Uchwalony Strona I



1) w zabudowie jednorodzinnej - dwa razy w miesiącu (kwiecień-październik), jeden raz
w miesiącu (listopad - marzec),

2) w budynkach wielolokalowych- po wypełnieniu poszczególnych pojemników przeznaczonych do
zbiórki odpadów ulęgających biodegradacji, nie rzadziej niż raz w tygodniu.

e) popiół i żużel z palenisk domowych;

1) w zabudowie jednorodzinnej - jeden raz w miesiącu (październik - kwiecień),

2) w budynkach wielolokalowych - po wypełnieniu poszczególnych pojemników przeznaczonych do
zbiórki odpadów ulęgających biodegradacji, nie rzadziej niż raz w tygodniu (październik -
kwiecień).

f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

1) w zabudowie jednorodzinnej - w PSZOK-u oraz dwa razy w roku sprzed posesji,

2) w budynkach wielelokalowych- w PSZOK-u oraz na zgłoszenie właściciela nieruchomości,
nie częściej niż raz w tygodniu.

g) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

1) w zabudowie jednorodzinnej - w PSZOK-u oraz dwa razy w roku sprzed posesji,

2) w budynkach wielolokalowych - w PSZOK-u oraz na zgłoszenie właściciela nieruchomości,
nie częściej niż raz w tygodniu.

h) opakowania wielomateriałowe;

l) w zabudowie jednorodzinnej - w PSZOK-u oraz dwa razy w roku sprzed posesji,

2) w budynkach wielolokalowych - w PSZOK-u oraz na zgłoszenie właściciela nieruchomości,
nie częściej niż raz w tygodniu.

i) zużyte akumulatory i baterie - w PSZOK-u ,

j) przeterminowane lekarstwa - w PSZOK-u i w aptekach na terenie miasta,

k) chemikalia (resztki farb, środki ochrony roślin itp.) - w PSZOK-u,

l) zużyte opony, powstające w gospodarstwie domowym;

l) w zabudowie jednorodzinnej - w PSZOK-u oraz dwa razy w roku sprzed posesji,

2) w budynkach wielolokalowych - w PSZOK-u oraz na zgłoszenie właściciela nieruchomości,
nie częściej niż raz w tygodniu.

m) odpady budowlane i rozbiórkowe - stanowiących odpady komunalne, z posesji odbywa się na
zlecenie właściciela nieruchomości, odpłatnie, wysokość ceny za usługę reguluje odrębna
uchwała lub bezpłatnie do 300 kg na mieszkańca na rok w PSZOK-u własnym transportem.

3. Odbieranie odpadów odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów
ustalonym z przedsiębiorcą oraz udostępnionym w sposób zwyczajowo przyjęty właścicielom
nieruchomości z których odbiór ma być dokonywany.

4. Odbiorowi podlegają te odpady komunalne, które zostały wystawione przed nieruchomością
w miejscu zapewniającym swobodny dojazd pojazdem służącym do odbioru tych odpadów.

5. W przypadku gdy dzień odbioru odpadów przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, dniem
odbioru odpadów będzie pierwszy dzień nie będący dniem ustawowo wolnym od pracy następującym
po dniu wolnym.

§ 3. l. Sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na
terenie Gminy Miejskiej Koło, (PSZOK).
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2. W PSZOK-u przyjmowane są nieodpłatnie (w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi) odpady:

a) papier;

b) metal i tworzywa sztuczne;

c) szkło;

d) ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;

e) popiół i żużel z palenisk domowych;

f) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

h) zużyte akumulatory, baterie;

i) zużyte opony, powstające w gospodarstwie domowym;

j) przeterminowane leki;

k) opakowania wielomateriałowe;

l) chemikalia (resztki farb, środki ochrony roślin itp.)

m) odpady budowlane i rozbiórkowe - stanowiących odpady komunalne do 300 kg na mieszkańca na
rok.

4. Odpady budowlane i rozbiórkowe będą przyjmowane odpłatnie powyżej 300 kg na mieszkańca
na rok.

W celu weryfikacji limitu odpadów budowlanych przyjmowanych nieodpłatnie dla konkretnej
nieruchomości (ilość osób podana w deklaracji x 300 kg/rok) osoba, która przywiozła odpady ma
obowiązek okazać dowód tożsamości z adresem zamieszkania lub złożyć oświadczenie
o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Miejskiej Koło z podaniem adresu, z którego odpady
pochodzą.

5. Odpady dostarczane do Punktu powinny być posegregowane oraz właściwie zabezpieczone.

6. Przyjęcie odpadów odbywa się po sprawdzeniu zgodności z wykazem odpadów dopuszczonych
do zbierania w PSZOK, ich czystości, składu i zabezpieczenia.

7. Odpady dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, przyjmowane są
nieodpłatnie (z wyjątkiem odpadów budowlanych i rozbiórkowych określonych w ust. 4 po okazaniu
dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Koło.

8. Na terenie PSZOK odpady wymienione w ust. 2 gromadzone są selektywnie w szczelnych,
zamykanych pojemnikach (beczkach, kontenerach), paletach, itp. przystosowanych do rodzaju
zbieranych odpadów oraz w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska.

9. Zebrane odpady będą przekazywane podmiotom posiadającym zezwolenie właściwego organu,
na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

10. Prowadzący PSZOK prowadzi ewidencję odpadów zgodnie z wymogami ustawy z dnia
14 grudnia 20121'. o odpadach oraz przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
27 września 2001 1'.W sprawie katalogu odpadów.

11. Informacja o lokalizacji oraz godzinach otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Miejskiej Koło.

12. Nadzór nad Punktem Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy
Miejskiej w Kole prowadzi Urząd Miejski w Kole.
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§ 4. l. W przypadku niewykonania lub niewłaściwego świadczenia usług zarówno przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jak i przez Punkty
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, reklamacja winna być złożona do Urzędu
Miejskiego w Kole, w terminie 2 dni po zaistnieniu nieprawidłowości w jednej z poniższych form:

a) pisemnej,

b) mailowej,

c) ustnej - do protokołu.

2. Dane kontaktowe do składania reklamacji w sposób określony w ust. 1 znajdują się na stronie
internetowej Urzędu Miasta w Kole zakładce Gospodarka Odpadami Komunalnymi.

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi i jej adresu do
korespondencji oraz określenie przypadków i terminu niewłaściwego świadczenia usługi.

4. Reklamacja wniesiona pisemnie lub ustnie do protokołu powinna być podpisana przez
wnoszącego, a protokół przez pracownika, który go sporządził.

5. Jeżeli w reklamacji nie wskazano adresu wnoszącego i rozpatrujący reklamację nie ma
możliwości ustalenia adresu reklamującego na podstawie posiadanych danych, reklamację pozostawia
się bez rozpoznania.

6. Wszystkie reklamacje wnoszone w sposób określony w ust. 1 rozpatrywane będą bez zbędnej
zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni, w przypadku reklamacji szczególnie skomplikowanej
wymagającej dodatkowego wyjaśnienia wnoszący reklamację zostanie poinformowany o nowym
terminie załatwienia sprawy.

7. Odpowiedź na złożoną reklamację zostanie przekazana w takiej formie w jakiej została złożona
chyba, że składający reklamację określi inny sposób, w jaki ma być udzielona odpowiedź, spośród
określonych w ust. l.

§ 5. Traci moc uchwała nr XIIII05/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 sierpnia 2015 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Koło
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Traci moc uchwała nr XIX1l83/20l6 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 stycznia 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XIIII05/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 sierpnia 2015 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Koło
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
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••

UZASADNIENIE

do
UCHWAŁY NR XLlII/425/2017

RADY MIEJSKIEJ W KOLE
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej
Koło i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rada Gminy określa, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, 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 za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość

odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez

punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Podjęcie uchwały wynika z Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego

sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Oz.U. z 2017 r. poz.19) zgodnie z

którym zachodzi potrzeba dostosowania zapisów określających szczegółowy sposób i zakres

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z

terenu Gminy Miejskiej Koło i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadn I .
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