
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia .................... 2020 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy  z dnia  13 września  1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, poz. 1579 oraz z 2020 r. 
poz. 150 i poz. 284), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Kołobrzegu, Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
oraz od właścicieli nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części 
gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza, z terenu Gminy Miasto Kołobrzeg 
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności:
1) rodzaje i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości;
2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
3) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
4) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego 

świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez 
prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
§ 2. U źródła zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Gminę Miasto Kołobrzeg 

z podmiotem odbierającym odpady:
1) zbierane selektywnie w pojemnikach odpady:

a) metale, tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe zbierane 
łącznie,

b) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,
c) bioodpady,
d) papier i tektura, w tym opakowania,
e) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

2) w ramach mobilnej zbiórki zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Gminę Miasto 
Kołobrzeg z podmiotem odbierającym odpady:
a) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
§ 3. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, nieruchomości zamieszkałe oraz w części zamieszkałe a w części 
wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej są wyposażane w pojemniki do 
zbierania odpadów komunalnych.
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§ 4. 1. Odbieranie odpadów komunalnych odbywa się zgodnie z harmonogramem 
ustalonym przez Gminę Miasto Kołobrzeg z podmiotem odbierającym odpady komunalne, 
z którym Gmina Miasto Kołobrzeg zawarła umowę na odbieranie odpadów komunalnych 
oraz udostępnionym właścicielom nieruchomości na stronie www.zielony.kolobrzeg.eu. oraz 
w aplikacji ECOharmonogram. 

2. Odbiór odpadów komunalnych odbywać się będzie we wszystkie dni tygodnia 
z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 6 rano.

3. W przypadku, gdy dzień odbioru odpadów przypada na dzień ustawowo wolny od 
pracy, dniem odbioru odpadów jest pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym.

4. Zagospodarowanie odpadów komunalnych wymienionych w § 2 jest zapewnione przez 
podmiot, z którym Gmina Miasto Kołobrzeg ma zawarte umowy na zagospodarowanie 
odpadów komunalnych.

§ 5. Minimalną i maksymalną częstotliwość odbioru odpadów dla poszczególnych 
rodzajów nieruchomości zamieszkałych określa poniższe zestawienie:

Minimalna     
częstotliwość

Maksymalna częstotliwość

Rodzaj 
nieruchomości

Rodzaj odpadu 
komunalnego

sezon letni                                            
od 1 maja 

do 30 
września

sezon 
zimowy                                       

od 1 
października    

do 30 
kwietnia

sezon letni                                            
od 1 maja do 
30 września

sezon 
zimowy                                             

od 1 
października    

do 30 
kwietnia

metale, tworzywa 
sztuczne oraz 

odpady 
opakowaniowe 

wielomateriałowe  1 raz na 2 tygodnie

1 raz w tygodniu

odpady ze szkła, 
w tym odpady 

opakowaniowe ze 
szkła

1 x w miesiącu 1 raz w tygodniu

Bioodpady 1 raz w 
tygodniu

1 raz na 2 
tygodnie 1 raz w tygodniu

papier i tektura, w 
tym opakowania 1 x w miesiącu 1 raz w tygodniu

Nieruchomości 
jednorodzinne

niesegregowane 
(zmieszane) 

odpady 
komunalne

1 raz w 
tygodniu

1 raz na 2 
tygodnie

2 razy w 
tygodniu

1 raz w 
tygodniu

metale, 
tworzywa 

sztuczne oraz 
odpady 

opakowaniowe 
wielomateriałowe

1 raz w tygodniu 3 razy w 
tygodniu

8 x w 
miesiącu

odpady ze szkła, 
w tym odpady 

opakowaniowe ze 
szkła

1 raz w miesiącu 2 razy w tygodniu

Nieruchomości 
wielolokalowe

Bioodpady 1 raz w tygodniu 3 razy w 
tygodniu

2 razy w 
tygodniu
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papier i tektura, w 
tym opakowania 1 raz w miesiącu 3 razy w tygodniu

niesegregowane 
(zmieszane) 

odpady 
komunalne

1 raz w tygodniu 3 razy w 
tygodniu

2 razy w 
tygodniu

§ 6. Odpady zgromadzone obok pojemników, a także umieszczone w pojemnikach 
niespełniających wymogów, nie będą odbierane.

§ 7. 1. W punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmowane będą od 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w ilości nieograniczonej 
następujące frakcje odpadów komunalnych: 
1) metale,
2) tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
3) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,
4) papier i tekturę, w tym opakowania,
5) stałe bioodpady,
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
7) zużyte baterie i akumulatory,
8) meble i inne odpady wielkogabarytowe
9) zużyte opony,
10) chemikalia, opakowania typu puszki i wiaderka po farbach, rozpuszczalnikach, lakierach 

itp.,
11) odpady niebezpieczne,
12) tekstylia i odzież,
13) powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki,
14) odpady niekwalifikujące 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. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 

odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne zostaną odebrane 
w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych w ramach przyznanego limitu, tj.:
1) do 700 kg w roku kalendarzowym dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej;
2) do 1200 kg w roku kalendarzowym dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej do 

7 lokali;
3) do 3000 kg w roku kalendarzowym dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej od 

8 do 50 lokali;
4) do 4500 kg w roku kalendarzowym dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej od 

51 lokali do 100 lokali;
5) do 6000 kg w roku kalendarzowym dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej 

powyżej 100 lokali.
3. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczą usługi od 

poniedziałku do soboty w godzinach pracy, które zostaną udostępnione właścicielom 
nieruchomości na stronie www.zielony.kolobrzeg.eu oraz w aplikacji ECOharmonogram. 
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4. Właściciele nieruchomości, samodzielnie dostarczają odpady komunalne określone                
w § 7, do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub aptek.

§ 8. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usługi przez przedsiębiorcę odbierającego 
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych należy zgłaszać do Wydziału Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta w Kołobrzegu, Ratusz Miejski ul. Armii Krajowej 
12 pok. 23:
1) pisemnie;
2) telefonicznie pod nr tel. 94 355 16 29;
3) z wykorzystaniem poczty elektronicznej kierując mail na urzad@um.kolobrzeg.pl.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać w szczególności:
1) dane właściciela nieruchomości;
2) adres nieruchomości, której dotyczy zdarzenie – w przypadku zgłoszenia dotyczącego 

działań Operatora;
3) datę  i godzinę zdarzenia oraz jego krótki opis;
4) podpis właściciela nieruchomości.

§ 9. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/602/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 stycznia 
2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę  (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. 
poz. 1039 z późn. zm.).

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg. 
§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.
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Uzasadnienie

Przedstawiony projekt uchwały określa w sposób szczegółowy zasady świadczenia
usługi na rzecz właścicieli nieruchomości w ramach wnoszonej opłaty do Gminy Miasto
Kołobrzeg wraz z częstotliwościami odbioru odpadów.

Ponadto, w projekcie uchwały wskazano rodzaje przyjmowanych odpadów
problemowych przez punkty selektywnego zbierania odpadów (tzw. PSZOK) oraz limity
na odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne odbierane
w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W ramach przyznanego
limitu PSZOK przyjmie:

1) do 700 kg w roku kalendarzowym dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej;

2) do 1200 kg w roku kalendarzowym dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej do
7 lokali;

3) do 3000 kg w roku kalendarzowym dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej od
8 do 50 lokali;

4) do 4500 kg w roku kalendarzowym dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej od
51 lokali do 100 lokali;

5) do 6000 kg w roku kalendarzowym dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej
powyżej 100 lokali.
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