
  

UCHWAŁA NR XII/84/20 

RADY GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE 

z dnia 3 września 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 

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

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

gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6r ust. 3, 3b, 3c i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1579 

oraz z 2020 r. poz. 150, poz. 284 i poz. 875) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Zambrowie uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności: 

1) rodzaj i ilość odbieranych odpadów komunalnych; 

2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych; 

3) sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

4) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług 

przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez 

prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

§ 2. Na terenie gminy Kołaki Kościelne odpady komunalne pochodzące z nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy, zbierane są z podziałem na następujące frakcje: 

1) papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury; 

2) metale, w tym opakowania z metali; 

3) tworzywa sztuczne, w tym opakowania z tworzyw sztucznych; 

4) szkło, w tym opakowania ze szkła; 

5) opakowania wielomateriałowe; 

6) ulegające biodegradacji w tym odpady zielone; 

7) przeterminowane leki i chemikalia; 

8) zużyte baterie i akumulatory; 

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 
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11) odpady budowlano – remontowe; 

12) zużyte opony; 

13) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 

§ 3. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości, 

na których zamieszkują mieszkańcy przekazują przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne każdą 

zebraną ilość odpadów komunalnych, wytworzoną w ramach prowadzonego gospodarstwa domowego, zgodnie 

z zasadami określonymi w niniejszej uchwale. 

§ 4. 1. Odbiór odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 pkt 1-6 oraz pkt 13, jest realizowany zgodnie 

z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych, określonym przez przedsiębiorcę uprawnionego do odbioru 

odpadów komunalnych, jednakże nie rzadziej niż:  

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady odbierane z nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz wielolokalowych, zgodnie 

z harmonogramem określonym przez podmiot odbierający odpady komunalne z terenu gminy Kołaki 

Kościelne, udostępnionym na stronie internetowej Gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty; 

z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w przypadku 

nieruchomości, ma których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku: 

a) w okresie od kwietnia do października - nie rzadziej niż 1 raz na tydzień (wyłącznie dla budynków 

wielolokalowych), 

b) w okresie od kwietnia do października - nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie, 

c) w okresie od listopada do marca - nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc. 

2) selektywnie zebrane odpady komunalne odbierane z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz wielolokalowych, zgodnie z harmonogramem 

określonym przez podmiot odbierający odpady komunalne z terenu gminy Kołaki Kościelne, 

udostępnionym na stronie internetowej Gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty; z nieruchomości,  

na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w przypadku nieruchomości,  

ma których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku - nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc, 

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe - nie rzadziej niż 2 razy 

w roku (w ramach okresowej zbiórki) lub według zapotrzebowania samodzielne dostarczenie do Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kołakach Kościelnych. 

2. Odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone o których mowa w § 2 pkt 6, właściciele nieruchomości 

mogą samodzielnie dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kołakach 

Kościelnych. Zaleca się zagospodarowanie tych odpadów we własnym zakresie poprzez kompostowanie  

ich w przydomowych kompostownikach, z zastrzeżeniem, że powstały kompost zostanie wykorzystany  

we własnym zakresie. 

3. Zużyte baterie i akumulatory właściciele nieruchomości mogą przekazać do punktu sprzedaży baterii 

i akumulatorów lub do specjalnie oznaczonych pojemników zlokalizowanych w obiektach użyteczności 

publicznej lub do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kołakach Kościelnych. 

4. Przeterminowane leki właściciele nieruchomości mogą umieszczać w odpowiednio oznaczonych 

pojemnikach zlokalizowanych w aptece lub przekazane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w Kołakach Kościelnych. 

5. Zużyte opony, chemikalia oraz inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów 

komunalnych powinny być dostarczane przez właścicieli nieruchomości do Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych w Kołakach Kościelnych. 

6. Odpady budowlano – remontowe i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, powstałe z drobnych 

prac prowadzonych we własnym zakresie, należy zbierać w pojemnikach zamówionych u przedsiębiorcy 

odpowiadającego za odbieranie odpadów komunalnych na terenie gminy oraz udostępnić pojemnik 

w uzgodnionym z przedsiębiorcą terminie. 
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§ 5. 1. Odpady komunalne wymienione w § 2 pkt 1 - 12 właściciele nieruchomości na których zamieszkują 

mieszkańcy, mogą bezpłatnie oddawać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego 

się przy ul. Kościelnej w miejscowości Kołaki Kościelne. 

2. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kołakach Kościelnych będzie świadczyć usługi 

5 dni w tygodniu, (z zastrzeżeniem dni wolnych od pracy), przez 8 godzin dziennie. 

3. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie przyjmuje odpadów pochodzących z działalności 

gospodarczej. W stosunku do tych odpadów obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania 

odpadami. 

4. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktu selektywnego zbierania odpadów odpady 

komunalne określone w ust. 1 zebrane w sposób selektywny. 

5. Odpady komunalne zebrane w Punkcie Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych przekazywane będą 

uprawnionym podmiotom w celu ich zagospodarowania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami. 

§ 6. 1. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w Kołakach Kościelnych, właściciel nieruchomości zgłasza reklamację do Urzędu Gminy 

w Kołakach Kościelnych niezwłocznie w jednej z poniższych form: 

1) pisemnie na adres Urzędu Gminy w Kołakach Kościelnych ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne; 

2) mailowo na adres: gminakolaki@op.pl; 

3) telefonicznie na nr (86) 2703026; 

4) osobiście w Urzędzie Gminy w Kołakach Kościelnych w pok. nr 25. 

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 powinno być dokonane niezwłocznie po zaistnieniu sytuacji 

niewłaściwego świadczenia usług. 

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane osobowe zgłaszającego niewłaściwe świadczenie usług 

oraz opis i termin niewłaściwego świadczenia usługi. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 8. Traci moc uchwała XV/84/16 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych  

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz. 3198). 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Anna Kulesza 
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