
UCHWAŁA NR XV/57/2020 
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA" 

z dnia 2 września 2020 r. 

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 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 w związku z art. 69 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713), § 6 ust. 1 pkt 4 Statutu Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” 
(Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2013r,poz. 3013, poz. 4618, poz. 4984 oraz z 2019 
poz. 4020) art. 6r 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 2020r., poz. 1439), po zaopiniowaniu przez właściwych miejscowo 
państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych, Zgromadzenie Związku Międzygminnego „EKO 
SIÓDEMKA” w Krotoszynie uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi: 

1) Bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbiera się następujące frakcje odpadów komunalnych: 

a) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – w ilości nieograniczonej; 

b) Selektywnie zbierane odpady komunalne: 

᠆ papier – w ilości nieograniczonej, 

᠆ metale – w ilości nieograniczonej, 

᠆ tworzywa sztuczne – w ilości nieograniczonej, 

᠆ odpady opakowaniowe wielomateriałowe – w ilości nieograniczonej, 

᠆ szkło – w ilości nieograniczonej, 

᠆ bioodpady- w ilości nieograniczonej, 

᠆ popiół i żużel stanowiący odpady komunalne – w ilości nieograniczonej. 

2) odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie 
jednorodzinnej będzie prowadzone – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

3) odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wielolokalowych będzie 
prowadzone – nie rzadziej niż raz na tydzień; 

4) odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których 
powstają odpady komunalne będzie prowadzone: 

a) w odniesieniu do szkół wszelkiego typu, żłobków, przedszkoli, lokali handlowych, lokali gastronomicznych, 
tymczasowych punktów handlowo-usługowych, miejskich instytucji kultury, instytucji państwowych 
i samorządowych, szpitali, internatów, targowisk – nie rzadziej niż co dwa tygodnie; 

b) w odniesieniu do zakładów rzemieślniczych, produkcyjnych, usługowych (dotyczy również pomieszczeń 
biurowych i socjalnych) – zatrudniających do 10 pracowników – raz na miesiąc, powyżej 10 pracowników – 
nie rzadziej niż co dwa tygodnie, 

c) w odniesieniu do ogrodów działkowych – od 1 kwietnia do 31 października – raz w miesiącu; 

d) w odniesieniu do cmentarzy – nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

5) odbieranie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych następujących frakcji odpadów zbieranych 
selektywnie: 
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a) bioodpady - od 01 kwietnia do 30 listopada w przypadku budynków wielolokalowych – nie rzadziej niż raz 
na tydzień , w pozostałych przypadkach – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. W okresie od 1 grudnia do 
31 marca – w przypadku budynków wielolokalowych – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, w pozostałych 
przypadkach nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie, 

b) odpady selektywnie zbierane: papier, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 
szkło – co dwa tygodnie, 

c) odpady popiołu i żużlu o charakterze odpadów komunalnych – od 1 października do 30 kwietnia – co dwa 
tygodnie, w pozostałym okresie – nie rzadziej niż raz na sześć tygodni; 

6) odbieranie odpadów komunalnych selektywnie zbieranych, od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na 
których powstają odpady komunalne prowadzone będzie: 

a) w odniesieniu do szkół wszelkiego typu, żłobków, przedszkoli, lokali handlowych, lokali gastronomicznych, 
tymczasowych punktów handlowo-usługowych, w odniesieniu do zakładów rzemieślniczych, 
produkcyjnych, usługowych (dotyczy również pomieszczeń biurowych i socjalnych) miejskich instytucji 
kultury, instytucji państwowych i samorządowych, szpitali, internatów, targowisk – nie rzadziej niż co dwa 
tygodnie; 

b) w odniesieniu do ogrodów działkowych – od 1 kwietnia do 31 października – raz w miesiącu; 

c) w odniesieniu do cmentarzy – nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

7) w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmowane będą następujące frakcje odpadów 
komunalnych pochodzące od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych: 

a) papier – w ilości nieograniczonej; 

b) metale - w ilości nieograniczonej; 

c) tworzywa sztuczne – w ilości nieograniczonej; 

d) odpady opakowaniowe wielomateriałowe – w ilości nieograniczonej; 

e) szkło – w ilości nieograniczonej; 

f) bioodpady – w ilości nieograniczonej; 

g) odpady niebezpiecznie - w ilości nieograniczonej; 

h) przeterminowane leki i chemikalia – w ilości nieograniczonej; 

i) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi, w szczególności igieł i strzykawek – w ilości nieograniczonej; 

j) zużyte baterie i akumulatory – w ilości nieograniczonej; 

k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny– w ilości nieograniczonej; 

l) meble i inne odpady wielkogabarytowe – w ilości nieograniczonej; 

m) odpady budowlane i rozbiórkowe, w ilości do 150 kg rocznie na każdą osobę zgłoszoną przez właściciela 
nieruchomości zamieszkałej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

n) zużyte opony– w ilości do 4 sztuk rocznie na każdą osobę zgłoszoną przez właściciela nieruchomości 
zamieszkałej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

o) popiół i żużel o charakterze odpadów komunalnych – w ilości nieograniczonej. 

§ 2. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi Związek wyposaża nieruchomości zamieszkałe w: 

a) Pojemnik o pojemności 120 l do zbierania popiołu i żużlu mających charakter odpadów komunalnych, w ilości 
1 pojemnik na każdego właściciela nieruchomości zobowiązanego do ponoszenia opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, na podstawie złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, jeśli właściciele wyrażą wolę otrzymania wyżej wymienionego pojemnika. 
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b) Pojemnik o pojemności 240 l do zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w ilości 
1 pojemnik na każdego właściciela nieruchomości zobowiązanego do ponoszenia opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, na podstawie złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, jeśli właściciele wyrażą wolę otrzymania wyżej wymienionego pojemnika. 

§ 3. 1. Określa się tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego 
świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości: 

a) Właściciel nieruchomości w przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego 
odpady komunalne zgłasza powyższy fakt w formie pisemnej, mailowej lub telefonicznej do Związku 
Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”; 

b) Pracownicy Związku niezwłocznie wyjaśniają zgłoszenie i udzielają właścicielowi nieruchomości odpowiedzi 
o sposobie załatwienia sprawy; 

2. Określa się tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego 
świadczenia usług przez przedsiębiorcę prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych: 

a) Właściciel nieruchomości w przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę prowadzącego 
punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zgłasza powyższy fakt w formie pisemnej, mailowej lub 
telefonicznej do Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”; 

b) Pracownicy Związku niezwłocznie wyjaśniają zgłoszenie i udzielają właścicielowi nieruchomości pisemnej 
odpowiedzi o sposobie załatwienia sprawy. 

3. Zgłoszenia, o których mowa powyżej powinny zawierać: 

1) dokładny adres nieruchomości, na której usługa została niewłaściwie wykonana lub adres punktu selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych w którym usługa została niewłaściwie wykonana; 

2) dane właściciela nieruchomości (w tym dane kontaktowe); 

3) rodzaj niewłaściwie wykonanej usługi; 

4) krótki opis zdarzenia. 

§ 4. 1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela 
nieruchomości, na terenie Związku tworzy się punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
zlokalizowane na terenie gminy Krotoszyn oraz na terenie gminy Kobylin. 

2. Właściciel nieruchomości dostarcza we własnym zakresie odpady komunalne do punktu selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych w godzinach otwarcia punktu. 

3. Odpady dostarczone do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy umieszczać 
w pojemnikach, kontenerach lub innych urządzeniach przystosowanych do gromadzenia poszczególnych rodzajów 
odpadów, zlokalizowanych w tym punkcie. 

4. Szczegółowe zasady funkcjonowania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych określa jego 
regulamin. 

§ 5. Traci moc Uchwała 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 przez właścicieli nieruchomości i sposobie świadczenia usług przez punkty selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”. 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2020r. 

 

  
 

Przewodniczący Zgromadzenia 
Związku Międzygminnego 

"EKO SIÓDEMKA" 
 
 

Dariusz Dębicki 
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UZASADNIENIE

W związku z przepisami znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. z 2019r. poz. 2010 ze zm.) Związek został zobowiązany do wprowadzenia zmian w
obowiązujących aktach prawa miejscowego.

Związek na podstawie art. 6r, ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest zobowiązany
określić szczegółowy sposób i zakres 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, w szczególności częstotliwość
odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

W związku ze zmianą Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego
„EKO SIÓDEMKA”, konieczne jest dostosowanie przepisów uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i
zakresu świadczenia usług przy realizacji odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczana przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi do obowiązującego stanu faktycznego.
W uchwale znajdują się przepisy dotyczące:

a. ilości frakcji odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości;
b. częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości;
c. sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
d. trybu i sposobu zgłaszania przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę

odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez przedsiębiorcę
prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Najważniejsza zmiana, w stosunku do dotychczas obowiązujących przepisów, dotyczy odbioru bioodpadów,
które będą odbierane bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych - od 01 kwietnia do 30
listopada w przypadku budynków wielolokalowych – nie rzadziej niż raz na tydzień , w pozostałych
przypadkach – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. W okresie od 1 grudnia do 31 marca – w przypadku
budynków wielolokalowych – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, w pozostałych przypadkach nie rzadziej
niż raz na cztery tygodnie;
Ponadto uchwała wprowadza możliwość oddania w ilości nieograniczonej do Punktów Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych odpady niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w
gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia
monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.
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