
 
Uchwała Nr XXVI/177/2013 

Rady Miejskiej w Ko źminie Wlkp. 
z dnia 7 marca 2013r. 

 
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od wła ścicieli nieruchomo ści i zagospodarowania tych odpadów, 
w zamian za uiszczon ą przez wła ściciela nieruchomo ści opłat ę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6r, ust. 3 ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 
391 ze zm.) Rada Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim uchwala, co następuje: 

§ 1 

Ustala się, iŜ w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałych opłatę 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od 1 lipca 2013 r.: 

1) bezpośrednio od właściciela nieruchomości odbiera się następujące frakcje odpadów 
komunalnych: 
a) zmieszane odpady komunalne, 
b) selektywnie zbierane odpady komunalne: 

− papier i tektura (makulatura), 
− tworzywa sztuczne, 
− opakowania wielomateriałowe, 
− metale, 
− szkło, 
− odpady wielkogabarytowe, 
− zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
− odpady zielone, 

2) bezpośrednio od właściciela nieruchomości odbiera się następujące ilości odpadów 
komunalnych: 
a) zmieszane odpady komunale w ilości do 240 litrów miesięcznie w przeliczeniu         

na jednego mieszkańca, 
b) selektywnie zbierane odpady komunalne wymienione w § 1 pkt 1 lit. b) 

- w ilości nieograniczonej, 
3) odbieranie od właściciela nieruchomości, na której zlokalizowanych jest nie więcej        

niŜ siedem lokali, zmieszanych odpadów komunalnych będzie prowadzone: 
a) na terenie miasta – raz na tydzień, 
b) na terenach wiejskich – raz na dwa tygodnie, 

4) odbieranie od właściciela nieruchomości, na których zlokalizowanych jest więcej          
niŜ siedem lokali, zmieszanych odpadów komunalnych będzie prowadzone raz na 
tydzień, 

5) odbieranie od właściciela nieruchomości, na których zlokalizowanych jest nie więcej niŜ 
siedem lokali, następujących frakcji odpadów selektywnie zbieranych: 
a) zielonych - od maja do końca listopada: 

- na terenie miasta – raz na dwa tygodnie, 
- na terenach wiejskich – raz na miesiąc, 
 



b) tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, metali, papieru i tektury   oraz 
szkła: 

- na terenie miasta – raz na miesiąc, 
- na terenach wiejskich – raz na miesiąc, 

6) odbieranie od właściciela nieruchomości, na których zlokalizowanych jest więcej                   
niŜ siedem lokali, następujących frakcji odpadów selektywnie zbieranych: 

            a) zielonych - od maja do końca listopada - według potrzeb, nie rzadziej niŜ ra;z na dwa 
                 tygodnie, 
            b) tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, metali, szkła, papieru i tektury; 

     - raz na tydzień, 
    7) odbieranie od właściciela nieruchomości następujących frakcji odpadów selektywnie 
         zbieranych: 

− odpadów wielkogabarytowych, 
− zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

będzie prowadzone nie rzadziej niŜ raz w roku, 
8) w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub w mobilnych punktach  
     zbiórki odpadów problemowych zbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych: 

a) papier i tektura, w tym opakowania, w ilości nieograniczonej, 
b) metal, w tym opakowania, w ilości nieograniczonej, 
c) tworzywa sztuczne, w tym opakowania, w ilości nieograniczonej, 
d) szkło, w tym opakowania, w ilości nieograniczonej, 
e) opakowania wielomateriałowe, w ilości nieograniczonej, 
f) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające 

biodegradacji, w ilości nieograniczonej, 
g) zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, 

w ilości nieograniczonej, 
h) powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia, 

w ilości do 10 kg łącznie od jednego mieszkańca rocznie, 
i) zuŜyte baterie i akumulatory, w ilości nieograniczonej, 
j) meble i inne odpady wielkogabarytowe, w ilości nieograniczonej, 
k) odpady budowlane i rozbiórkowe, w ilości do 150 kg od jednego mieszkańca rocznie, 
l) zuŜyte opony, w ilości do 6 szt. od jednego mieszkańca rocznie, 
m) odpady zielone, w ilości nieograniczonej. 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego, jednak nie wcześniej niŜ z dniem 1 lipca 2013 r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

w Koźminie Wlkp.  

(-) mgr inŜ. Justyn Zaradniak  

  


