
 
UCHWAŁA NR XVI/156/2016 

RADY GMINY KOŁBASKOWO 

z dnia 15 lutego 2016 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kołbaskowo i zagospodarowania 

tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

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

gminnym (t.j: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b i 3d ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, 1593; z 2015 r., 

poz. 87 i poz. 122, 1045,1269), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Policach, Rada Gminy Kołbaskowo uchwala, co następuje: 

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

nych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kołbaskowo i zagospodarowania tych odpadów, w zamian 

za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w szczegól-

ności: 

1) rodzaje i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości; 

2) częstotliwość ich odbierania; 

3) sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zwanego dalej PSZOK; 

4) tryb i sposób w jaki właściciele nieruchomości mogą zgłaszać nieprawidłowości w związku z odbieraniem 

odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę, który wygrał przetarg na odbieranie i gospodarowanie odpa-

dami komunalnymi oraz nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych. 

§ 2. 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszoną 

do Gminy Kołbaskowo, z terenu nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości niezamieszkałych, na których znaj-

dują się domki letniskowe oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wy-

korzystywanych jedynie przez część roku bezpośrednio z nieruchomości będą odbierane w każdej ilości: 

1) zebrane w pojemnikach odpady komunalne zmieszane; 

2) zebrane selektywnie w pojemnikach lub workach odpady z: 

a) papieru i tektury, 

b) metalu, 

c) tworzyw sztucznych, 

d) szkła, 

e) opakowań wielomateriałowych, 

f) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biode-

gradacji oraz odpady zielone. 
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2. Odpady wielkogabarytowe będą odbierane z wyznaczonych przez gminę lub przedsiębiorcę - operatora 

miejsc: 

1) dwa razy w roku z terenu całej Gminy Kołbaskowo z podstawionych kontenerów; 

2) 1 raz na kwartał w roku kalendarzowym z zabudowy wielorodzinnej, w formie tzw. „wystawki”; Terminy 

i miejsca zbiórki tych odpadów, podane będą do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia na tablicach 

ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Kołbaskowo, poza zbiórką wymienione odpady są 

przyjmowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). 

3. Przeterminowane leki będą odbierane z punktów zbiórki zlokalizowanych na terenie aptek lub z Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

4. Zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe będą odbierane z punktów zbiórki 

zlokalizowanych na terenie placówek oświatowych, Urzędu Gminy lub z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpa-

dów Komunalnych. 

5. Odpady elektryczne i elektroniczne będą odbierane z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

6. W ramach opłaty Gmina Kołbaskowo zapewni pojemniki służące do zbierania zmieszanych odpadów 

komunalnych: 

1) dla wszystkich nieruchomości zamieszkałych; 

2) dla domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

7. W ramach opłaty Gmina Kołbaskowo zapewni worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych: 

1) dla zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej; 

2) dla domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

§ 3. 1. Odpady z papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpa-

dów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, 

powinny być gromadzone: 

1) w workach lub pojemnikach w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, domkach letniskowych oraz in-

nych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe; 

2) w pojemnikach na terenie pozostałych nieruchomości zamieszkałych. 

2. Rodzaje pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz sposób prowa-

dzenia selektywnego zbierania odpadów, określone są odrębnymi przepisami prawa miejscowego. 

§ 4. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości. 

1. Z terenu zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej: 

a) odpady zmieszane niesegregowane - 1 raz w tygodniu, 

b) zbierane selektywnie: 

- papier i tektura - 1 raz na dwa tygodnie, 

- szkło bezbarwne i kolorowe - 1 raz na dwa tygodnie, 

- metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe - 1 raz na dwa tygodnie, 

c) odpady biodegradowalne - 1 raz w tygodniu w okresie od kwietnia do listopada, natomiast 1 raz w miesiącu 

w okresie grudzień - marzec. 

2. Z terenu zabudowy wielorodzinnej: 

a) odpady zmieszane - dwa razy w tygodniu, 

b) zbierane selektywnie: 

- papier i tektura - 1 raz w tygodniu, 

- metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe - 1 raz w tygodniu, 

- szkło - 1 raz na dwa tygodnie, 

c) odpady biodegradowalne - 1 raz w tygodniu w okresie kwiecień - listopad, natomiast 1 raz w miesiącu 

w okresie grudzień - marzec. 

3. Z domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe: 

1) w okresie od maja do października: 

a) odpady zmieszane - 1 raz na dwa tygodnie, 
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b) zbierane selektywnie: 

- papier i tektura, 

- szkło, 

- metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe - 1 raz na dwa tygodnie, 

c) odpady biodegradowalne - 1 raz na dwa tygodnie; 

2) w okresie od listopada do kwietnia: 

a) odpady zmieszane - 1 raz w miesiącu, 

b) zbierane selektywnie: 

- papier i tektura - 1 raz na dwa miesiące, 

- szkło - 1 raz na dwa miesiące, 

- metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe - 1 raz na dwa miesiące, 

c) odpady biodegradowalne - 1 raz na dwa miesiące. 

§ 5. 1. Odbiór odpadów wymienionych w § 2 ust. 1 odbywa się zgodnie z harmonogramem sporządzonym 

przez przedsiębiorcę świadczącego usługi odbioru odpadów na podstawie umowy z Gminą Kołbaskowo. 

2. Harmonogram odbioru odpadów jest udostępniany właścicielom nieruchomości, z których odbiór ma być 

dokonywany poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Kołbaskowo 

www.kolbaskowo.pl. 

3. W przypadku, gdy wyznaczony dla danej nieruchomości dzień tygodnia, w którym następuje odbiór od-

padów, przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin wywozu może ulec przesunięciu na 1 dzień przed 

lub po terminie wskazanym w harmonogramie. 

§ 6. W zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w Punkcie Selektywnej Zbiórki Od-

padów Komunalnych, zwanych dalej PSZOK nieodpłatnie przyjmowane są, dostarczane przez mieszkańców 

gminy Kołbaskowo niżej wymienione odpady komunalne zebrane w sposób selektywny: 

1) papier i tektura - w każdej ilości; 

2) metal - w każdej ilości; 

3) tworzywa sztuczne - w każdej ilości; 

4) szkło - w każdej ilości; 

5) opakowania wielomateriałowe, - w każdej ilości; 

6) tekstylia i odzież - w każdej ilości; 

7) zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne - w każdej ilości; 

8) odpady wielkogabarytowe - w każdej ilości; 

9) odpady zielone - w każdej ilości; 

10) zużyte opony - w każdej ilości; 

11) zużyte baterie i akumulatory - w każdej ilości; 

12) Przeterminowane leki i chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe) - w każdej ilości; 

13) odpady budowlano-remontowe z drobnych remontów oraz odpady rozbiórkowe, które powstają w wyniku 

prowadzenia drobnych robót, które nie wymagają pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowa-

dzenia robót do administracji budowlano - architektonicznej - przyjmowana ilość do 1000 kg od jednego 

gospodarstwa domowego na rok. 

§ 7. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdzie znajdują się 

wszystkie informacje dotyczące funkcjonowania PSZOK w miejscowości Smolęcin stanowi załącznik Nr 1 do 

uchwały. 

§ 8. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości, przyjęte do PSZOK w ramach gminnego 

systemu gospodarowania odpadami, są przekazywane uprawnionym podmiotom, w celu poddania ich proce-

som recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z obowiązują-

cymi w tym zakresie przepisami. 
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§ 9. Określa się następujący tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewła-

ściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomo-

ści lub przez prowadzącego PSZOK: 

1) przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady lub przez prowa-

dzącego PSZOK mogą być zgłaszane do Urzędu Gminy w Kołbaskowie, Referatu Gospodarki Odpadami, 

pisemnie, telefonicznie (tel. 91 8849049), drogą elektroniczną (e-mail: biuro@kolbaskowo.pl); 

2) przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady lub przez prowa-

dzącego PSZOK należy zgłaszać niezwłocznie, w szczególności w przypadku braku odbioru odpadów 

z nieruchomości w wyznaczonym w harmonogramie odbioru odpadów terminie, lub po dniu zaistnienia 

zdarzenia, nie później jednak niż w terminie 7 dni od zaistnienia tego zdarzenia; 

3) zgłoszenie winno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres, opis zdarzenia 

i termin niewłaściwego świadczenia usługi; 

4) zgłoszenia wnoszone w sposób określony w pkt 1, rozpatrywane będą bez zbędnej zwłoki, w szczególności 

w przypadkach braku odbioru odpadów w wyznaczonym w harmonogramie odbioru odpadów terminie, nie 

później niż w terminie do 30 dni; 

5) odpowiedź na zgłoszenie zostanie przekazana w takiej formie w jakiej zostało złożone chyba, że składający 

zgłoszenie określi inny sposób, w jaki ma być udzielona odpowiedź, spośród określonych w pkt 1. 

§ 10. Traci moc uchwała Nr XXIII/300/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. Rady Gminy Kołbaskowo w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właści-

cieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę zagospodarowanie odpa-

dami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 730). 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołbaskowo. 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodnio-

pomorskiego. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy 

 

Zbigniew Szczuplak 
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       Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/156/2016 
Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 15 lutego 2016 r. 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 
ODPADÓW KOMUNALNYCH 

zlokalizowanego w miejscowości Smolęcin – teren byłego składowiska odpadów. 

§1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje odpady komunalne  oraz 
inne odpady z gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie gminy Kołbaskowo, z 
przeznaczeniem do utylizacji lub odzysku. 

ZASADY OGÓLNE 

§2. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK. 

§3. Przyjęcia dokonuje się po weryfikacji zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności z 
wykazem aktualnie przyjmowanych odpadów, ich czystości, składu, zabezpieczenia itp. 

§4. Dostarczone przez mieszkańca Gminy Kołbaskowo odpady, PSZOK przyjmuje nieodpłatnie w 
ilościach zużywanych w gospodarstwach domowych. 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 

§5. Godziny i terminy przyjmowania odpadów w PSZOK podane są na stronie 
www.bipkolbaskowo.pl oraz www.kolbaskowo.pl. 

§6. PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców gminy Kołbaskowo po okazaniu dowodu 
osobistego. 

§7. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane oraz opakowane i opisane. 

§8.  Do PSZOK przyjmowane są  rodzaje odpadów określone w §6 niniejszej uchwały. 

 

§9.  Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane oraz zanieczyszczone innymi odpadami. 

§10. Opakowania odpadów niebezpiecznych, zwłaszcza płynnych, powinny być nieuszkodzone, 
szczelne. 

§11. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania dostarczonych odpadów 
w przypadku: 

− stwierdzenia przez pracownika PSZOK, że dostarczane odpady nie znajdują się w wykazie 
odpadów aktualnie przyjmowanych, 

− stwierdzenia zanieczyszczeń dostarczonych odpadów, 
− stwierdzenia braku opisu identyfikacji odpadów. 
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