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UCHWAŁA NR XXXV/316/2017
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH
z dnia 26 października 2017 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875) oraz art. 6r ust. 3 - 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Kozienicach, Rada Miejska w Kozienicach uchwala, 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 uwzględniając w szczególności:
1) rodzaje odpadów odbieranych od właściciela nieruchomości;
2) częstotliwość ich odbierania;
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 selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
§ 2. 1. W zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą w każdej ilości
w celu dalszego zagospodarowania odpady zebrane selektywnie, odbierane bezpośrednio z nieruchomości:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
2) papier;
3) szkło;
4) metale;
5) tworzywa sztuczne;
6) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;
7) popiół;
8) meble i inne odpady wielkogabarytowe, w tym duży sprzęt elektryczny i elektroniczny.
2. Odpady, o których mowa w ust. 1 pkt od 2) do 7) zebrane na terenie nieruchomości niezgodnie
z zasadami określonymi w regulaminie, będą traktowane jako odpady zmieszane.
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3. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w ramach opłaty określonej
w ust. 1 przyjmowanie będą w każdej ilości frakcje odpadów komunalnych:
1) przeterminowane leki i chemikalia;
2) zużyte baterie i akumulatory;
3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
4) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
5) zużyte opony;
6) odpady zielone;
7) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne
8) tekstylia;
9) odpady komunalne określone w ust. 1 pkt od 2) do 6).
§ 3. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkanych z obszarów zabudów zagrodowej i jednorodzinnej:
1) zmieszane odpady komunalne - jeden raz w tygodniu;
2) odpady zebrane selektywnie: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne - jeden raz w miesiącu;
3) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów - jeden raz w tygodniu
w okresie od dnia 1 maja do dnia 30 września, natomiast w okresie od dnia 1 października do dnia
30 kwietnia - dwa razy w miesiącu;
4) popiół - dwa razy w miesiącu w okresie od dnia 1 października do dnia 30 kwietnia.
2. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkanych z obszarów zabudów wielolokalowej:
1) zmieszane odpady komunalne - dwa razy w tygodniu;
2) odpady zebrane selektywnie: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne - jeden raz w tygodniu;
3) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów - jeden raz w tygodniu.
3. Ustala się następującą częstotliwość odbierania mebli i innych odpadów wielkogabarytowych:
1) od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej - sześć
razy w roku;
2) od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z obszarów zabudowy wielolokalowej - jeden raz w miesiącu.
4. Ze względu na stan sanitarno-porządkowy nieruchomości, okresowo może ulec zmianie częstotliwość
odbioru odpadów.
§ 4. 1. Ustala się sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2. Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciele nieruchomości samodzielnie
dostarczają odpady komunalne wymienione w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały.
3. Burmistrz Gminy Kozienice podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Kozienice
oraz w sposób zwyczajowo przyjęty:
1) nazwę i adres punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
2) dni i godziny funkcjonowania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) wykaz przyjmowanych frakcji odpadów.
§ 5. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy
zgłaszać do Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego
w Kozienicach przy ul. Parkowej 5:
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1) pisemnie;
2) telefonicznie - nr tel.: 48 611 71 63, 48 611 71 61 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Kozienicach;
3) pocztą elektroniczną - e-mail: urzad@kozienice.pl .
2. Dokonując zgłoszenia należy podać:
1) adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie;
2) datę wystąpienia nieprawidłowości;
3) opis nieprawidłowości;
4) zgłaszający może przedstawić dowody potwierdzające zaistnienie nieprawidłowości.
§ 6. Traci moc uchwała nr XIX/172/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 23 czerwca 2016 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 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 6789).
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2018 roku

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kozienicach
Mariusz Prawda

