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       Krotoszyn, dnia 27.09.2021 r. 

Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA" 

ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn 

tel. 62 - 722-66-32, email: eko7@krotoszyn.pl 

NIP: 621-181-22-06, REGON: 302405944 

GOA.7030.80.2021  

 Właściciele nieruchomości, na których  

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 

odpady komunalne 

 

INFORMACJA 

Na podstawie art. 6c ust.3c pkt 2) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j.Dz.U. z 2021 r., poz. 888) [dalej: ucpig], Związek 

Międzygminny „EKO SIÓDEMKA” [dalej: Związek] informuje o zamiarze przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych  

od właścicieli nieruchomości. 

W związku z powyższym właściciele nieruchomości, na której nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, mogą do dnia 26.11.2021 r. złożyć do Zarządu 

Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” pisemne oświadczenie o wyłączeniu  

się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Związek  

[dalej: oświadczenie]. 

Oświadczenie będzie skutecznie wtedy, gdy zostanie dostarczone do Związku  

w  do upływu ww. terminu (zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej poprzez 

platformę ePuap) . 

W oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną 

lub przedsiębiorcę, z którymi zawarł umowę, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ucpig  

oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia. 

Oświadczenie nie będzie mogło być odwołane przez okres obowiązywania zawartej 

przez Związek umowy na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

Wyłączenie się właściciela nieruchomości niezamieszkałej nie oznacza, że pozostanie 

on poza kontrolą, ponieważ będzie on zobowiązany do: 

A. przestrzegania zapisów zawartych w regulaminie utrzymania czystości  

i porządku na terenie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”; 
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B. pozbywania się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych oraz 

wykonania obowiązku określonego w art. 5 ust. 1 pkt 3b ucpig, tj. będą 

obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług 

wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę 

odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego  

do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ucpig - 

przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi; 

C. zapewnienia odbioru wszystkich frakcji odpadów komunalnych zgodnie  

z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz w sposób określony  

w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1 ucpig; 

D. zawarcia umowy na odbieranie odpadów niesegregowanych  

oraz segregowanych na podstawie jednej umowy, z jedną firmą  

(brak możliwości zlecenia odbioru odpadów komunalnych zmieszanych  

z firmą A oraz odbioru odpadów segregowanych z firmą B – umowa musi  

być zawarta na wszystkie frakcje albo z firmą A albo B). 

 

 

 Przewodniczący Zarządu  

Związku Międzygminnego  

    „EKO SIÓDEMKA” 

 

      /-/ mgr Ewa Obal 
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