
UCHWAŁA NR XVIII/81/2018
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA"

z dnia 26 czerwca 2018 r.

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. 2a i ust. 3 oraz art. 6 j ust. 1 pkt 1), ust. 3 i ust. 4, ust. 4a w związku 
z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1289  ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8,  art. 40 i art. 41 w związku z art. 69 ust. 3 ustawy z 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz § 6 ust. 1 pkt 5) oraz § 8 ust. 6 pkt 4) 
Statutu Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 
z 2013 r., poz. 4984) Zgromadzenie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA w Krotoszynie uchwala, co 
następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej 
w art. 6j ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku 
nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną 
nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w ust. 2 lub w ust. 3..

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa
w ust. 1 w wysokości 13,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady te są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny.

3. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa 
w ust. 1 w wysokości 26,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady te nie są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny.

4. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne opłata 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej ilości pojemników z powstającymi na 
danej nieruchomości  odpadami komunalnymi  oraz stawki opłaty określonej w ust. 5 bądź w ust. 6.

5. Ustala się następujące stawki opłaty za zadeklarowany pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości 
niezamieszkałej, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

Pojemność/objętość Wysokość stawki
1)pojemnik o pojemności 120 l 19,00 zł
2)pojemnik o pojemności 240 l 37,00 zł
3)pojemnik o pojemności 770 l 110,00 zł
4)pojemnik o pojemności 1 100 l 128,00 zł
5)pojemnik o pojemności 2 200 l 238,00 zł
6)pojemnik (kontener) o pojemności 7000 l (KP7) 963,00 zł
7)pojemnik (kontener) o pojemności 10 000 l (KP10) 1375,00 zł

6. Ustala się następujące wyższe stawki opłaty za zadeklarowany pojemnik o określonej pojemności dla 
nieruchomości niezamieszkałej, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

Pojemność/objętość Wysokość stawki
1)pojemnik o pojemności 120 l 30,00 zł
2)pojemnik o pojemności 240 l 60,00 zł
3)pojemnik o pojemności 770 l 185,00 zł
4)pojemnik o pojemności 1 100 l 260,00 zł
5)pojemnik o pojemności 2 200 l 525,00 zł
6)pojemnik (kontener) o pojemności 7000 l (KP7) 1800,00 zł
7)pojemnik (kontener) o pojemności 10 000 l (KP10) 2550,00 zł
8)pojemnik (kosz uliczny w miejscu publicznym) o pojemności 
od 35-50 l

2,40 zł
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7. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, o której mowa w § 1 ust. 1, a w części 
nieruchomość, o której mowa w § 1 ust. 4, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat 
obliczonych odpowiednio zgodnie z § 1 ust. 2 bądź ust. 3  oraz § 1 ust. 5 bądź ust. 6.

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego 
„EKO SIÓDEMKA” nr IV/23/2015 z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej 
pojemności.

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

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2018r.

 

Przewodniczący Zgromadzenia 
Związku Międzygminnego 

"EKO SIÓDEMKA"

Dariusz Dębicki
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UZASADNIENIE

W związku z obowiązującą od 1 czerwca 2018r. znaczną podwyżką cen za

zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych w Regionalnym Zakładzie

Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wlkp., która to przekłada się na wyższe koszty

funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gmin należących do

Regionu IX, zaistniała konieczność podwyższania opłat za gospodarowanie odpadami

komunalnymi ponoszonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z

terenu Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”.

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione
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