UCHWAŁA NR XXVIII/200/2020
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE
z dnia 17 września 2020 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.
U. z 2020 r., poz. 713), art. 6r ust. 2d oraz 6r ust. 3 - 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Kole, Rada Miejska w Kłodawie uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kłodawa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2. 1. Ustala się, że w zamian za wniesioną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli
nieruchomości odbierane będą odpady komunalne według podziału na następujące frakcje:
1) grupa podstawowa:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
b) metale,
c) tworzywa sztuczne,
d) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
e) szkło,
f) papier,
g) bioodpady,
h) popiół,
2) grupa dodatkowa:
a) przeterminowane leki i chemikalia,
b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
c) zużyte baterie i akumulatory,
d) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
e) zużyte opony, z wyjątkiem powstałych w związku z prowadzoną działalnością rolniczą i gospodarczą,
f) odpady tekstyliów i odzieży,
g) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne,
h) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach domowych w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we
krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
i) odpady niebezpieczne.
2. Odpady zbierane selektywnie z grupy dodatkowej należy dostarczyć we własnym zakresie i na własny koszt
do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).
3. W ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpady zbierane selektywnie
z grupy dodatkowej, ujęte §2 ust. 1 pkt 2 lit. a), lit. b), lit. c), lit. d), lit. f), lit. h), lit. i) będą odbierane w Punkcie
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w każdej ilości.
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4. W ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy mogą również
samodzielnie i na własny koszt przekazać:
1) przeterminowane leki, do specjalistycznych pojemników znajdujących się na terenie aptek,
2) zużyte baterie, do specjalistycznych pojemników znajdujących się w budynkach użyteczności publicznej.
5. W ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpady zbierane selektywnie
z grupy dodatkowej, ujęte w §2 ust. 1 pkt 2 lit. e), lit. g) będą odbierane w Punkcie Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych w ilości:
1) zużyte opony, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. e) – do 4 sztuk/rok/nieruchomość,
2) odpady budowlane i rozbiórkowe, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. g) – do 4 m3/rok/nieruchomość.
6. Przyjmowanie odpadów określonych w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. f), jako odrębnej frakcji, prowadzone będzie
przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych od dnia 1.01.2025 r.
§ 3. 1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane będą bezpośrednio od właścicieli
nieruchomości w każdej ilości, z pojemników o pojemności określonej w Regulaminie utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Kłodawa z częstotliwością:
1) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych:
a) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 31 października,
b) nie rzadziej niż raz na miesiąc w okresie od 1 listopada do 31 marca,
2) z budynków wielolokalowych - nie rzadziej niż raz na tydzień.
2. Odpady zbierane w sposób selektywny z grupy podstawowej odbierane będą bezpośrednio od właścicieli
nieruchomości w każdej ilości, z zastrzeżeniem ust. 3, z częstotliwością:
1) bioodpady:
a) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych:
- nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 31 października,
- nie rzadziej niż raz na miesiąc w okresie od 1 listopada do 31 marca,
b) z budynków wielolokalowych:
- nie rzadziej niż raz na tydzień w okresie od 1 kwietnia do 31 października,
- nie rzadziej niż raz na miesiąc w okresie od 1 listopada do 31 marca,
2) odpady segregowane
wielomateriałowe):

(papier,

szkło,

metale

i tworzywa

sztuczne

oraz

odpady

opakowaniowe

a) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych - nie rzadziej niż raz na miesiąc,
b) z budynków wielolokalowych - nie rzadziej niż raz na miesiąc,
3) popiół:
a) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych - nie rzadziej niż raz na miesiąc w okresie od 1 października do
30 kwietnia,
b) z budynków wielolokalowych - nie rzadziej niż raz na miesiąc w okresie od 1 października do 30 kwietnia.
3. Bioodpady odbierane będą bezpośrednio od właścicieli nieruchomości w ilości do 2 sztuk worków
o pojemności maksymalnej 120 l na odbiór wyżej wymienionych odpadów, z wyłączeniem właścicieli, którzy
kompostują bioodpady zgodnie z odrębnymi przepisami. W przypadku wytworzenia większej ilości bioodpadów
niż podlegającej odbiorowi, właściciel nieruchomości może dostarczyć je we własnym zakresie i na własny koszt
do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, gdzie może je oddać w każdej ilości.
4. Odbieranie odpadów komunalnych z grupy podstawowej odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem,
który będzie dostarczany właścicielom nieruchomości, a także zostanie udostępniony na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie.
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5. W ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mieszkańcy mogą również
oddawać odpady zbierane selektywnie (takie jak: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe
wielomateriałowe oraz bioodpady) do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
§ 4. 1. Gmina Kłodawa, w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyposaży
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zabudowanych:
1) budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w worki do selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów
komunalnych:
a) papier – koloru niebieskiego z napisem „Papier”,
b) metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe – koloru żółtego z napisem „Metale
i tworzywa sztuczne”,
c) szkło – koloru zielonego z napisem „Szkło”,
d) bioodpady – koloru brązowego z napisem „Bio”.
2) budynkami wielolokalowymi w odpowiednio oznaczone pojemniki, służące do gromadzenia następujących
frakcji odpadów:
a) papier,
b) szkło,
c) metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
d) bioodpady,
e) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
2. Worki dostarczane będą przez przedsiębiorstwo każdorazowo, w dniu odbioru danej frakcji odpadów,
w ilości równoważnej odebranym w tym dniu odpadom.
3. Właściciele nieruchomości składający pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi otrzymują po jednym worku dla każdej frakcji odpadów komunalnych wyszczególnionej w §4
ust. 1 pkt 1 lit. a) - d).
§ 5. 1. Informacje o lokalizacji, godzinach otwarcia oraz szczegółowych zasadach funkcjonowania Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych gmina podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie.
2. Gmina Kłodawa nie zapewnia pokrycia kosztów samodzielnego dostarczenia przez właścicieli odpadów do
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
3. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmuje wyłącznie odpady komunalne zbierane
w sposób selektywny z nieruchomości położonych na terenie gminy Kłodawa, na których zamieszkują mieszkańcy.
4. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie przyjmuje odpadów z działalności gospodarczej.
5. Dostarczane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych chemikalia przyjmowane będą
w szczelnych (niecieknących) opakowaniach, pozwalających na identyfikację odpadu.
§ 6. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorstwo odbierające odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości lub Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, należy zgłaszać:
1) pisemnie lub osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa,
2) telefonicznie pod numerem telefonu "63 27 30 622", wew. "120",
3) elektronicznie na adres e-mail: "urzad@klodawa.wlkp.pl".
2. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi i jej adresu do
korespondencji oraz datę, miejsce i opis niewłaściwego świadczenia usługi.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.
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§ 8. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XXVI/137/2016 Rady Miejskiej
w Kłodawie z dnia 30 maja 2016 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 za gospodarowanie odpadami oraz Uchwała Nr VIII/74/2019 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia
16 kwietnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/137/2016 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 maja 2016 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 za gospodarowanie
odpadami.
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kłodawie
Krzysztof Krusiński
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Uzasadnienie
Przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U z 2020 r. poz.
1439) obligują radę gminy do określenia w drodze uchwały szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku
z wejściem w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2019 r. poz. 1579) zaszła konieczność ponownego podjęcia stosownej
uchwały. W przemiotowej uchwale dostosowano do przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, a także regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłodawa między innymi
odpowiednią częstotliwość odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów.
W akcie prawa miejscowego określono również rodzaje odpadów, które muszą być wydzielane ze strumienia
odpadów komunalnych i zbierane w sposób selektywny. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy projekt
niniejszej uchwały został zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole
w zakresie częstotliwości odbioru odpadów komunalnych - do projektu uchwały nie wniesiono żadnych zastrzeżeń.
Mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały w proponowanej treści jest uzasadnione i zgodne
z przepisami obowiązującego prawa.
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