
UCHWAŁA NR XXXI/235/2013
RADY GMINY KOLBUDY

z dnia 30 stycznia 2013 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. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 
197, poz. 1172 z późn. zm.) 

Rada Gminy Kolbudy uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. 1. Odpady komunalne, segregowane i niesegregowane, będą odbierane od właścicieli nieruchomości 
w każdej ilości przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu. 

2. Odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne oraz budowlano-remontowe, które powstały w wyniku 
drobnych robót (nie wymagających pozwolenia na budowę), odbierane będą w każdej ilości przez podmiot 
wyłoniony w drodze przetargu. 

§ 3. 1. Odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie prowadzone 
z częstotliwością: 

1) z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej nie rzadziej niż: 

a) odpady zmieszane – co dwa tygodnie, 

b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne – co najmniej raz w miesiącu, 

c) odpady ulegające biodegradacji – co najmniej dwa razy w miesiącu, 

d) pozostałe zbierane selektywnie – co najmniej dwa razy do roku; 

2) z obszarów zabudowy wielorodzinnej nie rzadziej niż: 

a) odpady zmieszane –  jeden raz w tygodniu, 

b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne – co dwa tygodnie, 

c) odpady ulegające biodegradacji – co najmniej raz w tygodniu, 

d) pozostałe zbierane selektywnie – co najmniej dwa razy do roku. 
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2. Opróżnianie pojemników przeznaczonych na selektywną zbiórkę opakowań, stojących na terenach 
przeznaczonych do użytku publicznego następuje w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż co dwa tygodnie. 

3. Zebrane selektywnie chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.), zużyte baterie 
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte 
opony, tekstylia oraz powstające w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowania po środkach ochrony 
roślin będą przekazywane przedsiębiorcy co najmniej dwa razy do roku, w terminach określonych 
harmonogramem ustalonym i podanym do publicznej wiadomości przez Wójta Gminy. 

4. Wójt Gminy Kolbudy podaje harmonogram do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie go na 
stronie internetowej www.kolbudy.gd.pl, na tablicach ogłoszeń poszczególnych sołectw oraz w prasie lokalnej. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kolbudy. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego i obowiązuje od dnia 1 lipca 2013 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Liliana Redmann
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