
UCHWAŁA NR XXIII/183/12
RADY GMINY KŁODAWA

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 
U. z 2012r., poz. 391) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 
142 poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Kłodawa 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 uiszczaną 
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. 1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi bezpośrednio od właścicieli 
nieruchomości odbierane będą następujące rodzaje odpadów: 

1) zmieszane odpady komunalne, 

2) selektywne odpady zebrane w pojemnikach lub workach: 

a) papier, tektura, opakowania, 

b) szkło, odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego, 

c) tworzywa sztuczne, w tym opakowania i opakowania wielomateriałowe, 

d) metal, w tym odpady opakowaniowe, 

e) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone. 

3) pozostałe odpady zbierane selektywnie: 

a) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

b) przeterminowanych leków i chemikaliów, 

c) zużytych baterii i akumulatorów, 

d) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

e) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

f) zużytych opon. 

§ 3. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: 

1) odpady komunalne zmieszane: 

- jeden raz w tygodniu - dla budynków jednorodzinnych, 

- jeden raz w tygodniu - dla budynków wielorodzinnych. 

2) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny: 

- raz w miesiącu - dla budynków jednorodzinnych, 

- raz w tygodniu - dla budynków wielorodzinnych. 

3) odpady wielkogabarytowe oraz pozostałe odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, 
odbierane będą zgodnie z zapisami zawartymi w uchwale Rady Gminy Kłodawa Nr XXIII/179/12 w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłodawa 

§ 4. 1. Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) świadczą usługi na rzecz 
mieszkańców w zakresie przyjmowania następujących frakcji odpadów: 

a) papier, tektura, opakowania, 
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b) szkło, odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego, 

c) tworzywa sztuczne, w tym opakowania i opakowania wielomateriałowe, 

d) metal, w tym odpady opakowaniowe, 

e) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone, 

f) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

g) przeterminowanych leków, 

h) zużytych baterii i akumulatorów, 

i) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

j) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

k) zużytych opon. 

2. Dane kontaktowe otwarcia PSZOK udostępnione będą na stronie internetowej gminy Kłodawa: 
www.klodawa.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 5. Odpady powstałe na terenie nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w § 2 ust. 
2 traktowane będą jako odpady zmieszane. 

§ 6. Właściciel nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej do selektywnego zbierania odpadów ulegających 
biodegradacji może korzystać z przydomowego kompostownika, który zobowiązany jest wykazać w deklaracji 
składanej Wójtowi Gminy. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Kłodawa 

Andrzej Legan
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Uzasadnienie
W związku z wejściem w życie zmian w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) opracowany został projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie 
Gminy Kłodawa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Art. 6r ust. 3 ww. ustawy nakłada na gminę obowiązek przygotowania 
powyższej uchwały w celu określenia ilości odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, 
częstotliwości odbierania tych odpadów oraz sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych. Zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Kłodawa w ramach nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi mieszkańcy mają możliwość 
przekazywania każdej ilości wytworzonych odpadów komunalnych. Przyjęcie takiego rozwiązania wpłynie na 
ograniczenie zjawiska dzikich wysypisk, spalania oraz podrzucania odpadów. Pozostałe odpady komunalne – 
w przypadku gdy ich ilość przekroczy wielkość pojemnika odbierane będą za dodatkową opłatą po indywidualnym 
zgłoszeniu podmiotowi świadczącemu usługę. 
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