
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/563/16 

RADY MIASTA KROSNA 

z dnia 30 czerwca 2016 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia  

usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

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

(Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi Gmina Miasto Krosno świadczy usługi odbierania następujących odpadów komunalnych 

zebranych na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy: 

1) odpady komunalne zmieszane, 

2) odpady ze szkła, papieru, metali, opakowań wielomateriałowych, tworzyw sztucznych zebrane w sposób 

selektywny, określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Krosno, 

3) odpady zielone; 

4) popiół; 

5) przeterminowane leki; 

6) chemikalia; 

7) zużyte baterie i akumulatory przenośne; 

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

10) zużyte opony; 

11) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne; 

12) styropian; 

13) oleje przepracowane. 

§ 2. Ustala się, że bezpośrednio z terenu nieruchomości odbierane będą w każdej ilości następujące odpady: 

1) zmieszane odpady komunalne; 

2) selektywnie zebrane odpady komunalne wymienione w § 1 pkt 2; 

3) odpady zielone w ramach zbiórki akcyjnej co najmniej raz w roku; 
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4) odpady wielkogabarytowe i opony w ramach zbiórki akcyjnej co najmniej raz w roku. 

§ 3. 1. Odbiór przeterminowanych leków następuje w punktach zbiórki do specjalnych pojemników 

zlokalizowanych na terenie aptek w Gminie Miasto Krosno albo w Gminnym Punkcie Odbioru Odpadów  

w Krośnie. 

2. Odbiór zużytych baterii i akumulatorów następuje w punktach zbiórki do specjalnych pojemników 

zlokalizowanych w placówkach oświatowych i instytucjach publicznych albo w Gminnym Punkcie Odbioru 

Odpadów w Krośnie. 

3. Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego następuje w punktach zbiórki w wyznaczonych 

wcześniej miejscach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego  i elektronicznego w ramach zbiórki akcyjnej 

albo w Gminnym Punkcie Odbioru Odpadów w Krośnie. 

§ 4. Na terenie Gminy Miasto Krosno zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny 

następuje w: 

1) zabudowie jednorodzinnej w: 

a) workach przeznaczonych do zbierania szkła – w kolorze zielonym, 

b) workach przeznaczonych do zbierania: tworzyw sztucznych, papieru i tektury, metalu i opakowań 

wielomateriałowych - w kolorze żółtym, 

2) zabudowie wielorodzinnej w: 

a) pojemnikach przeznaczonych do zbierania szkła – w kolorze zielonym, 

b) pojemnikach przeznaczonych do zbierania łącznie: tworzyw sztucznych, papieru i tektury, metalu  

i opakowań wielomateriałowych - w kolorze żółtym. 

§ 5. Odbiór odpadów komunalnych odbywa się z następującą częstotliwością: 

1) odpady komunalne zmieszane – na terenach z zabudową jednorodzinną nie rzadziej niż raz na dwa 

tygodnie, natomiast na terenach z zabudową wielorodzinną nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, z tym, że 

w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na tydzień, a na terenie Zespołu Staromiejskiego 

i ulicy Staszica nie rzadziej niż raz na tydzień, przy czym odbieranie następuje w te same dni tygodnia, 

2) odpady ze szkła - na terenach z zabudową jednorodzinną, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, natomiast 

na terenach z zabudową wielorodzinną, w zależności od stopnia napełnienia pojemnika lecz nie rzadziej niż 

raz w miesiącu, a na terenie zabudowy Zespołu Staromiejskiego i ulicy Staszica nie rzadziej niż raz  

w miesiącu, przy czym odbieranie następuje w ten sam dzień miesiąca lub tygodnia w zależności od 

ustalonego harmonogramu odbioru odpadów, 

3) odpady z papieru, tworzyw sztucznych, metali i opakowania wielomateriałowe, na terenach z zabudową  

jednorodzinną, nie rzadziej niż raz w miesiącu, natomiast na terenach z zabudową wielorodzinną,  

w zależności od stopnia napełnienia pojemnika lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu, a na terenie zabudowy 

Zespołu Staromiejskiego i ulicy Staszica, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, przy czym odbieranie 

następuje w ten sam dzień miesiąca lub tygodnia w zależności od ustalonego harmonogramu odbioru 

odpadów, 

4) odpady wielkogabarytowe i opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - co najmniej raz w roku, 

5) odpady zielone - na terenach z zabudową jednorodzinną - co najmniej raz w roku. 

§ 6. 1. Odbiorowi podlegają odpady komunalne wymienione w § 1 pkt 1 i 2, gromadzone w pojemnikach  

i workach oznaczonych nadrukiem z nazwą gminy, określeniem rodzaju zbieranych odpadów komunalnych 

oraz kodami kreskowymi, które zostały wystawione przed posesję nie dalej niż 15 metrów od miejsca postoju 

pojazdu odbierającego odpady w terminie zgodnym z harmonogramem ich odbioru. 

2. Odbiór odpadów, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2 nie może następować w niedziele i dni ustawowo 

wolne od pracy. 

3. W przypadku gdy dzień odbioru odpadów przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru 

jest pierwszy dzień nie będący ustawowo wolnym od pracy, następujący po dniu ustawowo wolnym od pracy, 
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4. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest zaopatrzyć się w dodatkowe kody kreskowe w siedzibie 

Urzędu Miasta Krosna w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi 

przy ul. Staszica 2. 

§ 7. 1. Do Gminnego Punktu Odbioru Odpadów w Krośnie właściciele nieruchomości zamieszkałych 

położonych na terenie Gminy Miasto Krosno w ramach ponoszonej opłaty z tytułu gospodarowania odpadami 

komunalnymi mogą dostarczać: 

1) przeterminowane leki, 

2) zużyte baterie, 

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz akumulatory, 

4) odpady wielkogabarytowe i opony, 

5) odpady zielone, 

6) chemikalia (farby, rozpuszczalniki), 

7) oleje przepracowane, 

8) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

9) styropian, 

10) przedmioty wykonane z tworzyw sztucznych, które ze względu na swoje właściwości nie nadają się do 

zbierania w systemie pojemnikowo–workowym, w szczególności: meble ogrodowe, miski, pudełka, 

koszyki itp., 

11) popiół. 

12) inne odpady określone na podstawie przepisów odrębnych. 

2. Gminny Punkt Odbioru Odpadów przyjmuje wyłącznie odpady zebrane w sposób selektywny. 

3. Transport odpadów do Gminnego Punktu Odbioru Odpadów dostarczający zapewnia we własnym 

zakresie i na własny koszt. 

4. Osoba dostarczająca odpady we własnym zakresie powinna okazać kod kreskowy lub dowód tożsamości 

w przypadku zabudowy jednorodzinnej lub dowód tożsamości w przypadku zabudowy wielorodzinnej.  

5. W stosunku do odpadów dostarczanych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych obowiązują 

odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami. 

6. Gminny Punkt Odbioru Odpadów zlokalizowany jest przy ul. Białobrzeskiej 108 w Krośnie. 

7. Gminny Punkt Odbioru Odpadów czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 15.00 - 19.00 oraz 

w soboty w godzinach: 8.00 - 14.30. 

§ 8. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez: 

1) przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub 

2) prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, należy zgłaszać: 

a) pisemnie na adres: Urząd Miasta Krosna, Wydział Gospodarki Komunalnej, Referat Gospodarki 

Odpadami Komunalnymi, ul. Staszica 2, 38-400 Krosno, 

b) telefonicznie na nr tel. 13 4743640 lub 

c) elektronicznie na adres: naszesmieci@um.krosno.pl. 

§ 9. Do dnia 31 grudnia 2016 r. na terenie Gminy Miasto Krosno zbieranie i odbieranie odpadów 

komunalnych w sposób selektywny następuje w zabudowie wielorodzinnej w: 

a) pojemnikach przeznaczonych do zbierania szkła – w kolorze zielonym, 

b) pojemnikach przeznaczonych do zbierania tworzyw sztucznych - w kolorze żółtym, 

c) pojemnikach przeznaczonych do zbierania papieru i tektury, metalu i opakowań wielomateriałowych -  

w kolorze niebieskim. 
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§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna. 

§ 11. Traci moc uchwała Nr LIII/1198/14 Rady Miasta Krosna z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2014 r. poz. 1121). 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego, z wyjątkiem § 4 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 

 

  

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Krosna 

 

 

Zbigniew Kubit 
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