
UCHWAŁA NR III/19/2019
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA"

z dnia 22 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 

w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobie świadczenia 

usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 w związku z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r., poz. 994 ze zm.), §6 ust. 1 pkt. 5 w zw. z §8 ust. 6 pkt. 4 Statutu Związku 
Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2013r., poz. 3013, 
poz. 4618, poz. 4984), art. 6 r ust. 3, 3a, 3b, 3c, 3d w związku z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1454 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr I/9/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” z dnia 30 listopada 
2018r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz częstotliwości odbierania 
odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobie świadczenia usług przez punkty selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych wprowadza się następujące zmiany:

- § 1pkt.9 otrzymuje nowe następujące brzemiennie:

„9) w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciele nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, mogą we własnym zakresie dostarczyć 
następujące frakcje odpadów komunalnych:

a) papier i tektura – w ilości nieograniczonej,

b) metale – w ilości nieograniczonej,

c) tworzywa sztuczne – w ilości nieograniczonej,

d) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła – w ilości nieograniczonej,

e) opakowania wielomateriałowe – w ilości nieograniczonej,

f) odpady ulegające biodegradacji w ilości nieograniczonej z wyłączeniem, odpadów zielonych, 
będących odpadami ulegającymi biodegradacji dla których ustala się roczny limit wynoszący 
100 worków o pojemności 120l na właściciela nieruchomości zobowiązanego do ponoszenia 
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA".
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego .

 

Przewodniczący Zgromadzenia 
Związku Międzygminnego 

"EKO SIÓDEMKA"

Dariusz Dębicki
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UZASADNIENIE

Na podstawie art. 6r ust. 3-3d ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach Zgromadzenie Związku określa w drodze uchwały stanowiącej akt prawa
miejscowego szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właściciela nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób
świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych..

Analiza funkcjonowania dotychczasowej uchwały wskazały na konieczności dokonania zmian
w zakresie przyjmowania odpadów w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.

Zatem podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione
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