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UCHWAŁA NR IX/54/15
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE
z dnia 26 marca 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. 1)) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm. 2)), po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kędzierzynie-Koźlu, Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXXVI/426/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle (Dz. Urz. Woj. Opolskiego
z 2013 r. poz. 1164 i z 2014 r. poz. 395), wprowadza się następujące zmiany:
1) użyte w uchwale w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazy: „odpady zielone” zastępuje się użytymi
w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami: „odpady biodegradowalne”;
2) w § 6:
a) ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) pojemniki na odpady o pojemności 60 l (mające zastosowanie wyłącznie dla nieruchomości,
na których nie zamieszkują mieszkańcy), 120 l, 240 l, 660 l, 1100 l oraz KP 4, KP 5 i KP 7, mające
zastosowanie do uchwały wydanej na podstawie art. 6r ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach,”,
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dla poszczególnych rodzajów odpadów należy zastosować pojemniki w odpowiednich kolorach lub
z klapą o odpowiednim poniżej wskazanym kolorze:
1) zielonym, z przeznaczeniem na szkło opakowaniowe;
2) brązowym, z przeznaczeniem na odpady biodegradowalne w okresie od 1 maja do 31 października
lub popiół w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia;
3) żółtym, z przeznaczeniem na odpady surowcowe (tzw. „suche”);
4) czarnym, ciemnoszarym lub metalicznym z przeznaczeniem na niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne.”;
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r.
poz. 379 i poz. 1072.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1539 oraz z 2015 r.
poz. 87 i poz. 122.
1)
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3) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych,
a odpady są zbierane w sposób nieselektywny, ustala się minimalne pojemności pojemników
przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z takiego
pojemnika korzysta:
1) 1 - 2 osoby – jeden pojemnik o pojemności 120 l;
2) 3 – 4 osoby – jeden pojemnik o pojemności 240 l;
3) dla większej ilości osób korzystających należy stosować kombinacje pojemników wymienionych
w pkt 1-2 proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów, która wynosi 54 l odpadów
na zamieszkującego na dwa tygodnie.”;
4) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych,
a odpady zbierane są w sposób selektywny, ustala się minimalne pojemności pojemników
przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli
z takiego pojemnika korzysta:
1) 1 – 3 osoby – jeden pojemnik o pojemności 120 l;
2) 4 – 6 osób – jeden pojemnik o pojemności 240 l;
3) dla większej ilości osób korzystających należy stosować kombinacje pojemników wymienionych
w pkt 1-2 proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów, która wynosi 40 l odpadów
na zamieszkującego na dwa tygodnie.”;
5) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielorodzinnych,
a odpady zbierane są w sposób nieselektywny, ustala się minimalne pojemności pojemników
przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli
z takiego pojemnika korzysta:
1) do 4 osób – jeden pojemnik o pojemności 120 l;
2) od 5 do 9 osób – jeden pojemnik o pojemności 240 l;
3) od 10 osób - należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w § 6 ust. 1 pkt 3
proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów, która wynosi 27 l odpadów na zamieszkującego
na tydzień.”;
6) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielorodzinnych,
a odpady zbierane są w sposób selektywny, ustala się minimalne pojemności pojemników
przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli
z takiego pojemnika korzysta:
1) do 6 osób – jeden pojemnik o pojemności 120 l;
2) od 7 do 12 osób – jeden pojemnik o pojemności 240 l;
3) od 13 osób - należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w § 6 ust. 1 pkt 3
proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów, która wynosi 20 l odpadów na zamieszkującego
na tydzień.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle i zobowiązuje się
go do przedłożenia Radzie Miasta Kędzierzyn-Koźle w terminie 60 dni od wejścia w życie niniejszej uchwały
projektu obwieszczenia tekstu jednolitego uchwały nr XXXVI/426/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia
25 kwietnia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
Andrzej Kopeć

