
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/302/2021 

RADY GMINY KOŁOBRZEG 

z dnia 5 listopada 2021 r. 

zmieniająca uchwałę 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 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm. 1)) oraz  art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z póżn. zm.2) ), Rada Gminy 

Kołobrzeg uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale  Nr XXI/190/2020 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 29 października 2020 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 (Dziennik Urzęd. 

Woj. Zachodniopomorskiego z 2020r. poz.5748 z późn.zm.3) ) wprowadza się następujące zmiany: 

1) Treść §1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) gromadzone w pojemnikach – bioodpady i odpady zmieszane (pozostałe po segregacji); Gmina 

nie zapewnia odbierania bioodpadów stanowiących odpady komunalne, jeżeli właściciel 

nieruchomości zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym podał w deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi informacje, że posiada kompostownik 

i kompostuje w nim bioodpady i korzysta z tego tytułu ze zwolnienia w części z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi,”; 

2) Treść §4 ust.4 uchwały otrzymuje brzmienie: 

„4. Ilości odpadów przyjmowanych przez punkt selektywnego zbierania odpadów podlegają 

następującym ograniczeniom: 

1) odpady budowlano-remontowych   - do 0,2 Mg w roku kalendarzowym, 

2) odpadów wielkogabarytowe   - do 0,2 Mg w roku kalendarzowym, 

3) odpady stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów (tzw. odpady 

zielone) – do 0,2 Mg w roku kalendarzowym, 

4) zużyte opony – do 4 sztuk w roku kalendarzowym.”; 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w dzienniku Ustaw z 2021 r. poz. 1834 
2) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw z 2020 r. poz. 2320 oraz z 2021 r. 

poz. 1648 
3) zmiany uchwały zostały opublikowane w Dzienniku Urzęd. Woj.  Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 5961 
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3) W §4 po ust.4 dodaje się ust4a o treści: 

„4a. Ograniczenie ilości przyjmowanych odpadów, o którym mowa w ust.4 dotyczy odpadów 

pochodzących z jednej nieruchomości lub jednego lokalu mieszkalnego w przypadku zabudowy 

wielorodzinnej.”; 

4) Treść §6 otrzymuje brzmienie: 

„§ 6. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych należy zgłaszać do Urzędu Gminy Kołobrzeg ul. Trzebiatowska 48a 78-100 Kołobrzeg: 

1) pisemnie, 

2) osobiście lub telefonicznie pod nr 943530452 wew.12, 

3) elektronicznie na adres poczty email: zgloszenia.odpady@gmina.kolobrzeg.pl.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołobrzeg. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 

i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022r. 

   
Przewodniczący Rady Gminy 

 

Julian Nowicki 
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