UCHWAŁA NR VI/36/2015
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA"
z dnia 28 grudnia 2015 r.
w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gmin uczestników Związku
Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” w Krotoszynie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 w związku z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 1515.), § 6 ust. 1 pkt 17 w związku z § 8 ust. 6 pkt 4 Statutu Związku
Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2013r. poz. 4984),
art.
4
ust.
1
i
2
ustawy
z
dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, ze zm.) uchwala
się, co następuje:
§ 1. Zmienia się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gmin uczestników Związku
Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” w Krotoszynie, stanowiący załącznik do uchwały nr III/11/2013
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Eko Siódemka” w Krotoszynie z dnia 6 maja 2013r. zwanego dalej
Regulaminem, w ten sposób, że :
1. §
2
ust.
1
pkt
11)
otrzymuje
nowe
„11) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne;”

następujące

brzmienie:

2. w § 3 ust. 8 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, powstające w gospodarstwach
domowych z prac prowadzonych we własnym zakresie należy zbierać na terenie nieruchomości w
pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia tego rodzaju odpadów, ustawionych w miejscu
nieutrudniającym możliwości korzystania z nieruchomości i umożliwiającym dojazd pojazdu przedsiębiorcy
uprawnionego do odbierania odpadów komunalnych. Ponadto odpady te mogą być przekazywane przez
mieszkańców we własnym zakresie do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w takim
przypadku dopuszczalne jest zbieranie luzem tych odpadów.”.
3. w
§
5
ust.
1.
pkt
1)
otrzymuje
brzmienie:
„1. Właściciel nieruchomości zapewni wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów
komunalnych zmieszanych odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odpowiadające obowiązującej normie PNEN 840, w ilości zapewniającej ich nieprzepełnienie przy uwzględnieniu częstotliwości odbierania odpadów
określonej w rozdziale IV i o pojemności wynoszącej minimum:
1) w nieruchomościach o zabudowie mieszkaniowej:
a) na których zlokalizowanych jest nie więcej niż siedem lokali: 30 l na 1 mieszkańca (1 tydzień), przy:
- liczbie mieszkańców od 1 do 4 – 1 pojemnik 120 l;
- liczbie mieszkańców od 5 do 8 – 1 pojemnik 240 l lub 2 pojemniki 120 l;
- liczbie mieszkańców powyżej 8 – kombinacja pojemników 120l, 240 l i/lub 770l, i/lub 1100 l;”
4. w
§
5
ust.
„2. Do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych służą:

2

otrzymuje

brzmienie:

1) pojemniki o pojemności: 120l, 240l, 770 l, 1100 l, 7000 l, 10 000l; w przypadku nieruchomości, na których
zlokalizowanych jest nie więcej niż 7 lokali maksymalna pojemność pojemnika wynosi 1100l;
2) worki 120 l (w przypadku opisanym w § 6 ust. 2);
3) kosze uliczne o pojemności 35 do 50 l.”
5. w
§
5
po
ust.
4
dodaje
się
ust.
5
o
następującym
brzmieniu
:
„5. w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych
muszą być oznaczone nazwą firmy lub w inny sposób umożliwiający przedsiębiorcy odbierającemu odpady
komunalne identyfikację podmiotu, który ten pojemnik wystawia.”;
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6. §
9
pkt
1)
otrzymuje
następujące
brzmienie:
„1) odpady zielone z terenów nieruchomości zamieszkałych – od kwietnia do końca listopada – co dwa tygodnie, w
przypadku budynków wielolokalowych na terenie miast – co tydzień”;
7. §
9
pkt.
4)
lit.
f)
otrzymuje
brzmienie:
„f) w odniesieniu do zakładów rzemieślniczych, produkcyjnych i usługowych (dotyczy również pomieszczeń
biurowych i socjalnych) – zatrudniających do 10 pracowników – raz na miesiąc, powyżej 10 pracowników – co
tydzień”;
8. §
9
pkt
5)
lit.
f)
otrzymuje
brzmienie:
„f) w odniesieniu do zakładów rzemieślniczych produkcyjnych i usługowych (dot. również pomieszczeń biurowych i
socjalnych) – co dwa tygodnie”;
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Zastępca Przewodniczącego
Zgromadzenia Związku
Międzygminnego "EKO
SIÓDEMKA"
Tomasz Chudy

Id: 22727868-0E53-4F42-B8B9-143D17E1C342. Uchwalony

Strona 2

UZASADNIENIE
W związku z uchwaleniem w dniu 28 listopada 2014r. ustawy o zmianie ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw zachodzi konieczność
dostosowania obowiązujących na terenie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” regulacji
prawnych w zakresie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gmin członkowskich
do obowiązujących przepisów.
Zatem podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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