
UCHWAŁA NR XXX/110/2022 
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA" 

z dnia 14 lutego 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności 

Na podstawie art. 6k ust. 1, ust. 2, ust. 2z i ust.3, ust. 4a oraz art. 6j ust. 1 pkt.1, ust. 3 i ust. 4, ust. 4a w związku 
z art. 3 ust. 2 a ustawy z dnia 13 września o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021r., 
poz. 888 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 i art. 41 w związku z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r., poz. 1372 ze zm.) oraz § 6 ust. 1 pkt 5 oraz § 8 ust. 6 pkt. 4 Statutu 
Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2013r., 
poz. 3013, poz. 4618, poz. 4984 oraz z 2019r. poz. 4020), Zgromadzenie Związku Międzygminnego „EKO 
SIÓDEMKA” w Krotoszynie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XVII/60/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” z dnia 
7 października 2020r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia 
stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 1 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„2. W przypadku nieruchomości zamieszkałych ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, o której mowa w ust. 1 w wysokości 36,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, jeśli 
odpady te są zbierane i odbierane w sposób selektywny”. 

2. § 1 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„3. W przypadku nieruchomości zamieszkałych ustala się stawkę opłaty podwyższonej za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1 w wysokości dwukrotności stawki, tj. 
72,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, jeśli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku 
zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” 
w Krotoszynie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 

   

Przewodniczący Zgromadzenia 
Związku Międzygminnego 

"EKO SIÓDEMKA" 
 
 

Dariusz Dębicki 
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UZASADNIENIE 
Zgodnie z art. 6k ust. 1 pkt. 1, ust. 2 a pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, Zgromadzenie Związku zobowiązane jest do określenia w drodze uchwały 
stanowiącej akt prawa miejscowego stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawki te nie 
mogą przekroczyć stawek maksymalnych. 
Aktualnie Stawka maksymalna za odpady komunalne zbierane i odbierane sposób selektywny na 
mieszkańca nie może przekroczyć kwoty 38,38 zł za miesiąc. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości 
nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, Zgromadzenie Związku 
określa stawkę opłaty podwyższonej w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż 
czterokrotna wysokość stawki podstawowej uchwalonej przez Zgromadzenie Związku. 
Po otwarciu ofert w dn. 01.02.2022 r. , łączny wzrost kosztów w stosunku do ofert z 2021 r. wyniósł 
18,52%, co przedkłada się na podwyższenie kosztów o 3.737.006,94 zł (brutto – są to kwoty bezpośredniego 
odbioru i zagospodarowania odpadów oraz odbioru i zagospodarowania odpadów z Punktów Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych). 
Związek uruchomił również cztery stacjonarne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w 
Kobylinie, Krotoszynie, Sulmierzycach i Zdunach, gdzie szacowany koszt odbioru i zagospodarowania 
odpadów z nich szacuje się na kwotę 2.181.197,31 zł (brutto). 
Nastąpił również wzrost tzw. opłaty marszałkowskiej w 2022r. na 285,00 zł za odpady o kodzie  
19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)z mechanicznej obróbki odpadów inne niż 
wymienione w 19 12 11 (w 2019 r. opłata wynosiła 170,00 zł, w 2020 r. 270,00 zł, w 2021 r.276,21 zl). 
Wzrosły również inne koszty, które w sposób bezpośredni oraz pośredni wpływają na wysokość złożonych 
ofert, są to m.in. wzrost kosztów pracowniczych, w tym najniższego wynagrodzenia  
(z 2800,00 zł brutto w 2021 r. na 3010,00 zł w 2022 r.), wzrost kosztów prądu, gazu o kilkaset procent, co 
przedłożyło się na wyższe koszty zagospodarowania odpadów na poszczególnych instalacjach a co za tym 
idzie na wyższe oferty. 
Zakłada się również wzrost poszczególnych mas odpadów, w tym segregowanych jak i bioodpadów, 
zarówno z bezpośredniej zbiórki jak i na PSZOK-ach. 
Określając stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych wzięto pod uwagę szacunkową liczbę mieszkańców Związku Międzygminnego  
„EKO SIÓDEMKA”,  ilość wytwarzanych na terenie Związku odpadów komunalnych, koszty 
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w oparciu o oferty złożone  
w przetargu nieograniczonym na „Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego :”EKO SIÓDEMKA” (otwarcie ofert 
przetargowych nastąpiło w dniu 1 lutego 2022r.) i prognozowane dane. Przyjęta  
w uchwale  stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 36,00 zł od mieszkańca 
zamieszkującego daną nieruchomość, przy w miarę stabilnej masie odpadów komunalnych odbieranych od 
mieszkańców oraz cenach za ich zagospodarowanie, powinna zagwarantować, że uzyskane wpływy z opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą pokrywały prognozowane koszty funkcjonowania 
systemu.  
W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w 
sposób selektywny przyjęto stawkę opłaty podwyższonej w wysokości dwukrotności stawki podstawowej, 
tj. 72,00 zł. 
Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Związek musi pokryć koszty 
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują: 
- odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie wszystkich odpadów komunalnych; 
- utrzymanie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-ów) – od 2022 r. na terenie 
Związku działają 4 PSZOKI: w Krotoszynie, Rzemiechowie (gm. Kobylin), Sulmierzycach i Zdunach; 
- obsługę administracyjna systemu; 
- edukację ekologiczną mieszkańców w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami. 
System gospodarowania odpadami musi się bilansować, natomiast aktualne dochody budżetu Związku, na 
które składają się wpłaty od właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 
oparciu o obowiązujące stawki są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu 
gospodarowania odpadami na terenie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”.  
Na wzrost kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi składają się m.in.: 
- wzrost opłaty marszałkowskiej; 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: EDCD803F-DBFF-4B48-A38D-FEF17B521C87. Uchwalony Strona 1



- wzrost cen za zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych w instalacjach; 
- wzrost cen za zagospodarowanie surowców wtórnych; 
- wzrost kosztów odbioru i transportu odpadów; 
- koszty prowadzenia własnych Punktów Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych 
- stale rosnące koszty pracy u przedsiębiorców świadczących usługi odbioru i zagospodarowania odpadów 
oraz wahania cen paliw. 
Ustalone w uchwale stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi spowodują wyższe wpływy do 
budżetu Związku Międzygminnego  „EKO SIÓDEMKA” i pozwolą na zbilansowanie systemu 
gospodarowanie odpadami na terenie Związku. 
Zatem podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
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