
 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/301/13 

RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM 

z dnia 30 sierpnia 2013r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm. ), 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2012r., poz. 391 ze zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krosno Odrzańskie i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 

uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. Ustala się, iż od właścicieli nieruchomości odbierana będzie każda wyprodukowana przez 

mieszkańców zamieszkałych na danej nieruchomości ilość odpadów komunalnych. 

§ 3. Z terenu Gminy Krosno Odrzańskie, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane są: 

1) zmieszane odpady komunalne; 

2) papier, szkło, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metale, zebrane w sposób selektywny; 

3) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji; 

4) w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbywa się odbieranie następujących 

odpadów komunalnych selektywnie zbieranych: 

a) przeterminowane leki, 

b) chemikalia, 

c) zużytych baterii i akumulatorów, 

d) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

e) odpadów wielkogabarytowych, 

f) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

g) odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych, 

h) zużytych opon. 

§ 4. 1. Odpady wymienione w § 3 pkt 1 i 2 odbierane będą od właściciela nieruchomości przez podmiot 

odbierający odpady wyłoniony w przetargu, z którym zostanie zawarta umowa na odbieranie  

i zagospodarowanie odpadów komunalnych nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc. 
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2. Odpady wymienione w § 3 pkt 3 należy dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych. Dopuszcza się kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji na własnej nieruchomości 

pod warunkiem:  

1) nie stwarzania uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich;  

2) posiadania kompostownika spełniającego Polskie Normy;  

3) wykorzystywania uzyskanego materiału dla własnych potrzeb lub przekazywaniu go przedsiębiorcy. 

3. Odpady wymienione w § 3 ust. 4 należy zagospodarować w następujący sposób:  

1) przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do 

specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach; 

2) chemikalia należy dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;  

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, akumulatory i baterie należy dostarczyć do punkty sprzedaży 

detalicznej przy zakupie tego samego rodzaju, co zużyty, zostaną odebrane przez przedsiębiorcę 2 razy w roku 

w ramach organizowanej przez gminę akcji zbiórki lub dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych; 

4) odpady wielkogabarytowe pochodzące z terenu nieruchomości odbierane będą 2 razy w roku w ramach 

organizowanej przez gminę akcji; 

5) opłata uiszczana gminie za odpady komunalne nie obejmuje kosztów transportu do punktu selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych. 

§ 5. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować pojemniki i/lub worki o następujących 

ujednoliconych kolorach: 

1) niebieski z przeznaczeniem na papier, makulaturę; 

2) żółty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe; 

3) zielony na szkło, 

4) brązowy na odpady ulegające biodegradacji; 

5) czarny z przeznaczeniem na odpady zmieszane. 

§ 6. Odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 odbywać się będzie zgodnie  

z harmonogramem opracowanym przez Gminę Krosno Odrzańskie z podmiotem odbierającym odpady, 

wyłonionym w drodze przetargu, z którym zostanie zawarta umowa na odbiór i zagospodarowywanie odpadów 

komunalnych. 

§ 7. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Krosno Odrzańskie przez 

podmiot odbierający odpady, muszą być zagospodarowane w sposób szczegółowo określony w Wojewódzkim 

Planie Gospodarki Odpadami. 

§ 8. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych, adres punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych wraz ze sposobem jego funkcjonowania podany zostanie do publicznej wiadomości. 

§ 9. Wykonane uchwały powierza się Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego.  

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewody 

Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r. 

Przewodniczący Rady 

Tomasz Miechowicz 
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