
 

UCHWAŁA NR XXVI/180/2013 
RADY GMINY KRZYKOSY 
z dnia 30 stycznia 2013 r. 

 
 
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzykosy i 
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 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 (Dz. U. z 2012r. poz. 391 ze zmianami)  oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje: 
 
 
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów od właścicieli nieruchomości, z terenu gminy Krzykosy i zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy. 

  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku. 

  

 

 
                                                                       Przewodniczący  
                                                                          Rady Gminy 
 
 
                                                                       Wiesław Zając 
 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 
do Uchwały Nr XXVI/180/2013 
Rady Gminy Krzykosy 
z dnia 30 stycznia 2013r.  

 
 

 
SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB I ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE 

ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI  
Z TERENU GMINY KRZKOSY I ZAGOSPODAROWANIA TYCH ODPADÓW W ZAMIAN 

ZA UISZCZONĄ OPŁATĘ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 
 
§ 1. 1. W systemie uczestniczą osoby tworzące gospodarstwo domowe zamieszkałe na 
terenie gminy Krzykosy. 
2. System obejmuje jedynie odpady wytworzone w gospodarstwach domowych na terenie 
nieruchomości. 
3. Wyłączone z systemu są odpady pochodzące z działalności gospodarczej, nawet jeśli 
prowadzona jest ona w miejscu zamieszkania.  
 
§ 2. 1. Ilość odpadów odbieranych w ciągu miesiąca z nieruchomości uzależniona jest od 
liczby gospodarstw domowych znajdujących się na nieruchomości i liczby osób w danym 
gospodarstwie domowym i wynosi minimum: 

1) dla gospodarstwa domowego w budownictwie jednorodzinnym: 
a) z gospodarstwo domowego liczącego do 4 osób – jeden pojemnik o pojemności od 

80 L do 120 L do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz po jednym 
worku z folii LDPE na odpowiednią frakcję odpadów gromadzonych selektywnie,  

b) z gospodarstwa domowego liczącego 5 i więcej osób – liczba pojemników wynikająca 
z przemnożenia liczby osób tworzących gospodarstwo domowe razy 20 litrów przy 
zbiórce selektywnej lub razy 30 litrów przy zbiórce nieselektywnej, wytwarzanych 
zmieszanych odpadów komunalnych na jednego mieszkańca oraz po jednym worku z 
folii LDPE na każdą frakcję odpadów gromadzonych selektywnie,   

2) dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej:  
a) z nieruchomości zamieszkałej do 4 osób – jeden pojemnik pojemności od 80 L do 

120 L do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz po jednym worku z folii 
LDPE na odpowiednią frakcję odpadów gromadzonych selektywnie, 

b) z nieruchomości zamieszkałej przez 5 i więcej osób – liczba pojemników wynikająca z 
przemnożenia liczby osób tworzących gospodarstwa domowe razy 20 litrów przy 
zbiórce selektywnej lub razy 30 litrów przy zbiórce nieselektywnej, wytwarzanych 
zmieszanych odpadów komunalnych na jednego mieszkańca oraz po jednym worku z 
folii LDPE na każdą frakcję odpadów gromadzonych selektywnie, na dwa 
gospodarstwa domowe zamieszkujące na nieruchomości, 

c) dopuszcza się zastosowanie do zbierania selektywnego odpadów komunalnych inne 
znormalizowane pojemniki, z tworzyw sztucznych oznaczonych odpowiednimi 
kolorami. 

2. Worki i pojemniki do zbierania selektywnego dostarcza przedsiębiorca odbierający odpady 
komunalne.  
 



§ 3. 1. Zmieszane odpady komunalne odbierane są minimum raz w miesiącu. 
2.  Odpady zbierane w sposób selektywny takie jak: papier i tektura, butelki typu PET i 
opakowania po chemii gospodarstwa domowego, szkło, metale zbierane są minimum raz na 
miesiąc, a frakcja odpadów biodegradowalnych, co najmniej raz na dwa miesiące.  
3. Terminy odbioru poszczególnych rodzajów odpadów podane zostaną w harmonogramach 
sporządzonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady i dostarczone mieszkańcom oraz 
dostępne będą na stronie internetowej Gminy Krzykosy.  
 
§ 4. 1. Odpady komunalne odbierane są z nieruchomości według podziału na następujące 
frakcje: 

1) odpady komunalne zmieszane, 
2) papier i tekturę, 
3) butelki typu PET i opakowania po chemii gospodarstwa domowego, 
4) szkło, 
5) metal,  
6) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone. 

2. Segregacja odpadów polega na oddzielnym zbieraniu w gospodarstwach domowych 
następujących grup odpadów: 

1) suchy i niezanieczyszczony papier i tektura, 
2) tworzywa sztuczne między innymi: zgniecione plastikowe butelki, 
3) szkło,   
4) metale między innymi: puszki po konserwach i napojach,   
5) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone zbierane będą do worków 
lub kontenerów, chyba, że gromadzone będą na przydomowych kompostownikach 
odpadów biodegradowalnych. 

3. Odpady zbierane w workach należy oczyścić z resztek innych substancji. W dniu odbioru 
odpadów gromadzonych w workach będzie dostarczony nowy worek na te odpady, które 
zostały odebrane. 
4. Odpady komunalne zmieszane zbierane będą do pojemników. Zabrania się wrzucania do 
tych pojemników gruzu, gorącego popiołu, odpadów niebezpiecznych. 
5. Pojemniki oraz worki z nieodpowiednią zawartością zostaną odebrane przez 
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, ale przy zgłoszonej kolejnej 
nieprawidłowości dotyczącej gromadzenia odpadów naliczona zostanie dla gospodarstwa 
domowego na danej nieruchomości, opłata jak za odpady niesegregowane.  
 
§ 5. Odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny obejmujące: zużyte baterie i 
akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, odpady 
budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte opony będzie można 
oddawać w sposób określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Krzykosy: 

1) zużyte baterie należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu odpowiednich 
pojemnikach, w wyznaczonych punktach (wykaz punktów opublikowany na stronie 
internetowej Gminy Krzykosy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w 
Krzykosach), 

2) zużyte akumulatory opony należy dostarczyć do placówek handlowych prowadzących 
ich sprzedaż lub wymianę, 

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe będą 
zbierane przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne zgodnie z 



dostarczonym przez niego harmonogramem, dwa razy do roku. W celu odbioru tej 
frakcji odpadów właściciel nieruchomości zobowiązany będzie poinformować o 
potrzebie przedsiębiorcę 7 dni przed terminem wynikającym z harmonogramu,  

4) odpady budowlane i rozbiórkowe mieszkańcy pozbywają się na koszt własny, na 
podstawie indywidualnego zamówienia u przedsiębiorcy posiadającego stosowny 
wpis do rejestru uprawniający go do prowadzenia tego rodzaju działalności,  

5) metale można samodzielnie dostarczyć do punktów selektywnej zbiórki podanych na 
stronie internetowej Gminy Krzykosy,  

6) przeterminowane leki należy dostarczyć do znajdujących się na terenie aptek  
przeznaczonych do tego celu, oznaczonych pojemników, 

7) chemikalia należy samodzielnie dostarczyć do punktów selektywnej zbiórki podanych 
na stronie internetowej Gmin y Krzykosy, 

8) zużyte opony należy samodzielnie dostarczyć do punktów selektywnej zbiórki 
podanych na stronie internetowej Gminy Krzykosy. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 


