
UCHWAŁA NR XIV/56/2020 
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA" 

z dnia 29 czerwca 2020 r. 

w sprawie podziału obszaru Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” na sektory 

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), § 8 ust. 6 pkt. 4 Statutu Związku Międzygminnego „EKO 
SIÓDEMKA2 w związku z art. 6 d ust. 2 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 2019r., poz. 2010, ze zm.), Zgromadzenie Związku Międzygminnego 
„EKO SIÓDEMKA” w Krotoszynie uchwala, co następuje: 

§ 1. W celu zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, dokonuje się 
podziału obszaru Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” na dwa sektory: 

1. Sektor I obejmujący obszar terytorialny Gminy Krotoszyn; 

2. Sektor II obejmujący obszar terytorialny: Gminy Cieszków, Gminy Kobylin, Gminy Sulmierzyce, Gminy 
Zduny. 

§ 2. Traci moc Uchwała nr III/12/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” z dnia 
6 maja 2013r. w sprawie podziału obszaru Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” na sektory. 

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

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2020r. 

 

  
 

Przewodniczący Zgromadzenia 
Związku Międzygminnego 

"EKO SIÓDEMKA" 
 
 

Dariusz Dębicki 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 6d, ust. 2 ustawy z dnia 13 września o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w celu
zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, Zgromadzenie Związku
może podjąć uchwałę o podziale terenu Związku, na którym zamieszkuje ponad 10 tys. mieszkańców
na sektory, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, gęstość zaludnienia na danym terenie oraz obszar
możliwy do obsługi przez jednego przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości.
Bazując na doświadczeniach ostatnich lat, w celu ułatwienia przeprowadzenia procedur przetargowych
proponuje się zniesienie dotychczas obowiązującego podziału na 5 sektorów, gdzie każdy z sektorów
stanowił oddzielną gminę Związku i podział obszaru Związku na dwa sektory: I – obejmujący gminę
Krotoszyn, II – obejmujący pozostałe gminy członkowskie Związku, tj. Cieszków, Kobylin, Sulmierzyce, Zduny.
Zgromadzenie Związku jest zobowiązane zorganizować przetarg na odbiór lub na odbiór
i zagospodarowanie odpadów dla każdego z sektorów.
Mając powyższe na uwadze, podjęcie przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”
uchwały w sprawie podziału obszaru Związku na sektory uważa się za uzasadnione.
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