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Poz. 3413
UCHWAŁA NR XXVII/84/2013
RADY GMINY KOZŁÓW
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
i zagospodarowania odpadów komunalnych
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 6r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. Poz.391 z późn. zm.) Rada Gminy Kozłów uchwala, co następuje:
§ 1. Gmina przejmuje obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki jako część usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez
właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2.
1. Odpady komunalne będą odbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych według podziału na
następujące frakcje:
a) odpady selektywnie gromadzone szklane, odpady selektywnie gromadzone plastikowe, odpady selektywnie
gromadzone metalowe, odpady selektywnie gromadzone wielomateriałowe, odpady selektywnie
gromadzone papierowe, odpady zmieszane, odpady biodegradowalne odpady wielkogabarytowe,
§ 3.
1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:
a) Odpady komunalne z nieruchomości należy odbierać z częstotliwością zapewniającą nieprzepełnianie
pojemników i worków oraz niedopuszczenie do rozkładu zgromadzonych odpadów. Odpady komunalne
zmieszane z terenu nieruchomości o zabudowie mieszkalnej, ja również pozostałych terenów należy
odbierać z częstotliwością nie mniejszą niż raz w miesiącu. Odpady komunalne selektywnie zbierane
w miejscu wytworzenia należy odbierać z częstotliwością nie mniejszą niż:

Rodzaj odpadu

Minimalna częstotliwość odbioru Uwagi

Nieruchomości zamieszkałe: zabudowa wielorodzinna
Odpady selektywnie gromadzone: szkło, tworzywa
raz na miesiąc
sztuczne, metale, wielomateriałowe, papier i tektura


Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez
Wojewodę Małopolskiego.
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Odpady zmieszane
raz na miesiąc
odpady biodegradowalne
dwa razy w miesiącu
Wielkogabarytowe
dwa razy w roku
Nieruchomości zamieszkałe: zabudowa jednorodzinna
Odpady selektywnie gromadzone: szkło, tworzywa
raz na miesiąc
sztuczne, metale, wielomateriałowe, papier i tektura
Odpady zmieszane
raz na miesiąc
odpady biodegradowalne
dwa razy w miesiącu
Wielkogabarytowe
dwa razy w roku
Nieruchomości niezamieszkałe: targowiska
Odpady selektywnie gromadzone: szkło, tworzywa
raz w miesiącu
sztuczne, metale, wielomateriałowe, papier i tektura
Odpady biodegradowalne
dwa razy w miesiącu
Odpady zmieszane
dwa razy w miesiącu
Odpady wielkogabarytowe
po zgłoszeniu przez właściciela
nieruchomości lub administratora
Nieruchomości niezamieszkałe: odpady z czyszczenia ulic i placów, odpady z koszenia pasów
drogowych
Odpady zmieszane
po każdorazowo wykonanej usłudze
Nieruchomości niezamieszkałe: odpady z koszy ulicznych
Odpady zmieszane
dwa razy w miesiącu
Nieruchomości niezamieszkałe: podmioty prowadzące działalność gospodarczą
Frakcje odpadów inne niż biodegradowalne, zmieszane dwa razy w miesiącu
i wielkogabarytowe
Odpady biodegradowalne
dwa razy w tygodniu
Odpady zmieszane
raz w tygodniu
Wielkogabarytowe
po zgłoszeniu przez właściciela
nieruchomości lub administratora
Nieruchomości niezamieszkałe: urzędy administracji rządowej i samorządowej, instytucje
edukacyjne, sądy i instytucje egzekucji prawa
Odpady selektywnie gromadzone: szkło, tworzywa
raz w miesiącu
sztuczne, metale, wielomateriałowe, papier i tektura
Odpady zmieszane
Dwa razy na 2 tygodnie
Wielkogabarytowe
po zgłoszeniu przez właściciela
nieruchomości lub administratora
Nieruchomości niezamieszkałe: cmentarze
Odpady zmieszane
po zgłoszeniu przez właściciela
nieruchomości lub administratora
b) Usuwanie nieczystości ciekłych z nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe winno odbywać
się w odstępach czasu zależnych od ilości wytwarzanych nieczystości ciekłych i pojemności zbiorników,
przy zachowaniu ciągłości użytkowania i nieprzepełniania zagrażającemu zanieczyszczeniem środowiska.
Ilość odbieranych nieczystości ciekłych winna stanowić co najmniej 30% ilości pobieranej wody. Odbieranie
odpadów zgromadzonych w koszach ulicznych z terenów publicznych winno odbywać się w miarę ich
zapełniania, co najmniej raz na dwa dni.
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§ 4.
1. Do gromadzenia niesegregowanych odpadów komunalnych należy stosować:
a) pojemniki stalowe lub z tworzyw sztucznych o pojemności 120 lub 240 dm3, a w uzasadnionych sytuacjach
(utrudniony dojazd do posesji) worki o pojemności 60 d m3; kontenery stalowe lub pojemniki typu „dzwon”
o minimalnej pojemności 1 m3;
b) kosze uliczne stalowe, z tworzyw sztucznych niepalnych lub betonowe o minimalnej pojemności 40 d m3.
2. Pojemniki do gromadzenia odpadów niesegregowanych mają kolor zielony.
3. Do gromadzenia odpadów komunalnych selektywnie zbieranych należy stosować:
a) worki foliowe o pojemności 60 dm3 pojemniki siatkowe, stalowe lub z tworzyw sztucznych o pojemności
1,1 m3 lub 1,5 m3,
b) kompostowniki do gromadzenia odpadów z pielęgnacji zieleni,
c) kontenery stalowe na odpady remontowe o minimalnej pojemności 1 m3,
d) wyznaczone na nieruchomości miejsca o utwardzonej powierzchni, przeznaczone do gromadzenia
wielkogabarytowych odpadów komunalnych (na przykład: meble, materace, sprzęty kuchenne, sanitarne);
kontenery stalowe do gruzu lub wyznaczone na nieruchomości miejsca o utwardzonej powierzchni
przeznaczone do gromadzenia odpadów remontowych o masie do 1 Mg, specjalistyczne pojemniki do
gromadzenia odpadów niebezpiecznych.
4. Do gromadzenia odpadów
w następujących kolorach:

komunalnych

selektywnie

zbieranych

należy

stosować

pojemniki

a) pojemnik lub worek do zbiórki szkła – kolor biały, pojemnik lub worek do zbiórki plastiku, metalu oraz
opakowań wielomateriałowych – kolor żółty, pojemnik lub worek do zbiórki papieru i tektury – kolor
niebieski, pojemnik lub worek do zbiórki odpadów biodegradowalnych – kolor brązowy.
5. Pojemnik do odbioru frakcji biodegradowalnej powinien być wykonany z tworzywa sztucznego, z otworami
wentylacyjnymi, przewietrzaną klapą, z rusztem odciekowym, wyposażony w kółka jezdne i przystosowany
do opróżniania przez śmieciarki samochodowe.
6. W zabudowie wielorodzinnej jeden pojemnik do odbioru określonej frakcji odpadów przypada na 500 osób
i jest zlokalizowany w odległości nie większej niż 150 metrów od miejsca wytwarzania odpadów.
7. W zabudowie wielorodzinnej pojemniki do odbioru odpadów umieszczane są w wiatach, wyposażonych
w ściany, pokrycie dachowe, utwardzone podłoże z odciekami oraz drzwi wejściowe.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr XIV/62/2013 Rady Gminy Kozłów z dnia 20 grudnia 2012 r. Rady Gminy
Kozłów w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
i zagospodarowania odpadów komunalnych.
§ 6. Uchwała wchodzi po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązywania od 1 lipca 2013 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Romanek

