
Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi                   

na terenie Gminy Koło 

1. Nieruchomości objęte systemem gospodarowania odpadami   

 

Od 1 lipca 2013 roku Gmina Koło odbiera odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. 

Nieruchomości niezamieszkałe (sklepy, bary, punkty gastronomiczne i usługowe, biura, szkoły, cmentarze, 

przychodnie lekarskie, wszelkiego rodzaju zakłady produkcyjne, usługowe, magazynowe itp.), są  zobowiązane               

do podpisywania umowy na odbieranie odpadów komunalnych z dowolnym przedsiębiorcą posiadającym wpis           

do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. 

 

2. Obowiązek składania deklaracji  

 

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyd do wójta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkaoca.          

Jeśli po złożeniu deklaracji nastąpią zmiany danych w niej określonych,  takich jak: zmiana właściciela nieruchomości, 

zmiana ilości zamieszkujących osób np. urodzenie dziecka, śmierd mieszkaoca, zmiana miejsca zamieszkania, 

właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia nowej deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych.                                                                                                                                                            

 

Druk deklaracji dostępny jest na stronie internetowej Gminy Koło oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

3.  Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 

 

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/231/2021 Rady Gminy w Kole z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, opłata              

za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkaoców zamieszkujących daną 

nieruchomośd oraz stawki opłaty wynoszącej 20,00 zł miesięcznie od mieszkaoca.   

Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości                   

nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wynosi 40,00 zł miesięcznie            

na mieszkaoca. 

 

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady 

stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, mogą skorzystad ze zwolnienia w części z opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zgodnie z uchwała Nr XXXVI/232/2021 Rady Gminy w Kole z dnia 

30 listopada 2021 r. wynosi 2,00 zł miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od każdego 

mieszkaoca. 

 

 



 

4. Sposób i termin wnoszenia opłat 

 

Właściciele nieruchomości na których zamieszkują mieszkaocy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

uiszczają z częstotliwością raz na trzy miesiące, w następujących terminach: 

 do 30 marca danego roku - za styczeo, luty i marzec, 

 do 29 czerwca danego  roku - za kwiecieo, maj i czerwiec,   

 do 29 wrzesieo danego roku - za lipiec, sierpieo i wrzesieo, 

 do 23 grudnia danego roku - za październik, listopad i grudzieo. 

Opłatę uiszcza się gotówką w  kasie Urzędu Gminy w Kole lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Koło:                                                                                                                                                                                

Santander Bank Polska S.A  56 1090 1203 0000 0001 1126 0951 

 z dopiskiem ,,opłata za gospodarowanie odpadami – adres nieruchomości”. 

 

5. Rodzaje odbieranych odpadów i częstotliwość  

 

W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, odbiera się  odpady komunalne z następującą 

częstotliwością:  

 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 

 w okresie od października do kwietnia - raz na miesiąc, 

 w okresie od maja do września – dwa razy w miesiącu, 

 żużle i popioły z palenisk domowych w okresie od września do maja - raz na miesiąc, 

 tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe - raz na miesiąc, 

 papier i tektura - raz na dwa miesiące, 

 szkło - raz na dwa miesiące, 

 odpady ulegające biodegradacji – raz na miesiąc. 

 

Szczegółowe zasady zbierania i segregacji odpadów opisane są w odrębnej ulotce informacyjnej                                 

pn. ,,Jak segregowad odpady”. 

 

 

 


