
  

UCHWAŁA NR XVI/106/20 

RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

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

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 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, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) w zw. z art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3d ustawy z dnia 13 września 1996r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r., poz. 2010 ze zm.), po zasięgnięciu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp., Rada Miasta Kostrzyn nad Odrą 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobieraną od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych, zapewnia się: 

1) odbiór odpadów z nieruchomości na zasadach i w zakresie określonych w § 2; 

2) usługi świadczone przez Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w sposób i na zasadach 

określonych w § 4; 

3) wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki na zasadach określonych w § 5; 

4) zagospodarowanie odebranych odpadów. 

§ 2. 1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w każdej ilości 

z nieruchomości zamieszkałych są odbierane: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, traktowane jako pozostałości po segregacji; 

2) selektywnie zebrane odpady ze szkła; 

3) selektywnie zebrane tworzywa sztuczne, papier i tektura, metale i odpady opakowaniowe wielo-

materiałowe; 

4) selektywnie zebrane bioodpady, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji za wyjątkiem 

części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów; 

5) selektywnie zebrane meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

oraz zużyte opony. 

2. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi 

w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą, będą traktowane jako 

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 

§ 3. Odbieranie odpadów, o których mowa w § 2 odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez 

przedsiębiorcę, z którym Miasto Kostrzyn nad Odrą zawarło umowę na odbiór odpadów komunalnych. 
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§ 4. 1. Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną opłatę za gospodaro-

wanie odpadami komunalnymi świadczą usługę na rzecz mieszkańców w zakresie przyjmowania indywidualnie 

dostarczonych: 

1) odpadów niebezpiecznych; 

2) selektywnie zebranych odpadów ze szkła; 

3) selektywnie zebranych tworzyw sztucznych, papieru i tektury, metali i opakowań wielomateriałowych; 

4) bioodpadów, w tym części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów; 

5) selektywnie zebranych mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego oraz zużytych opony; 

6) odpadów budowlanych i remontowo-rozbiórkowych w ilości do 100 kg na 1 mieszkańca Kostrzyna nad 

Odrą rocznie, przy czym ilość tych odpadów przyjmowana bezpłatnie od mieszkańców zabudowy 

wielorodzinnej nie może być wyższa od iloczynu 100 kg i członków danego gospodarstwa domowego; 

7) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym 

w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 

substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek; 

8) odpadów tekstyliów i odzieży; 

9) wszelkich innych, poza niesegregowanymi (zmieszanymi), zebranych selektywnie w gospodarstwach 

domowych odpadów komunalnych, które w skutek czasowego zwiększenia ich ilości nie mieszczą się 

w pojemnikach lub workach stanowiących wyposażenie nieruchomości zamieszkałej. 

2. Informacje o adresach i godzinach otwarcia Punktów selektywnego zbierania odpadów udostępniane są 

w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 5. 1. Opłata za gospodarowanie odpadami  komunalnymi uwzględnia: 

1) wyposażenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych w pojemniki do zbierania zmieszanych odpadów 

komunalnych; 

2) wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej w pojemniki przeznaczone do 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

3) wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej w worki do selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych. 

2. Wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki i worki do zbiórki odpadów komunalnych 

nastąpi zgodnie z wytycznymi zawartymi w obowiązującym Regulaminie utrzymania czystości i porządku na 

terenie miasta Kostrzyn nad Odrą. 

§ 6. 1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane są z częstotliwością: 

1) co najmniej 1 raz w tygodniu z nieruchomości, na których zamieszkuje do 50 osób; 

2) co najmniej 2 razy w tygodniu z budynków wielorodzinnych oraz grupy budynków przypisanych do 

jednego miejsca zbierania odpadów, które zamieszkuje łącznie więcej niż 50 osób. 

2. Odpady podlegające segregacji odbierane są nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu z zastrzeżeniem ust. 4. 

3. Częstotliwość, o której mowa w ust. 2 dotyczy następujących rodzajów odpadów: 

1) tworzyw sztucznych; 

2) szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła; 

3) odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, papieru i tektury, metali; 

4) odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon. 

4. Bioodpady, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji za wyjątkiem części roślin 

pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów są odbierane we wszystkich rodzajach zabudowy co 

najmniej 1 raz w tygodniu. 
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§ 7. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług wykonywanych przez przedsiębiorcę odbierającego 

odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych, właściciele nieruchomości mogą zgłosić do Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą w Biurze 

Gospodarki Odpadami, osobiście, telefonicznie, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: 

gok@kostrzyn.um.gov.pl) w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji. 

2. Zgłoszenie o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać co najmniej: 

1) imię i nazwisko zgłaszającego; 

2) adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie; 

3) datę i opis niewłaściwego wykonania usługi. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą. 

§ 9. Traci moc obowiązującą uchwała nr XXVI/166/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 22 września 

2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. 

Lubuskiego z 2016r., poz. 1961). 

§ 10. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 czerwca 2020r. 

Przewodniczący Rady Miasta 

Marek Tatarewicz 
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