
UCHWAŁA NR I/9/2018
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA"

z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz częstotliwości odbierania odpadów 
komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobie świadczenia usług przez punkty selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 w związku z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), § 6 ust. 1 pkt 5 w zw. z § 8 ust. 6 pkt 4 Statutu 
Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2013r. 
poz. 3013, poz. 4618, poz. 4984), art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c, 3d 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 2018 r., poz.1454) po zaopiniowaniu przez 
właściwych miejscowo państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych, Zgromadzenie Związku 
Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” w Krotoszynie uchwala, co następuje:

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

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

a) zmieszane odpady komunalne - w ilości nieograniczonej,

b) selektywnie zbierane odpady komunalne:

- papier - w ilości nieograniczonej,

- metale, tworzywa sztuczne – w ilości nieograniczonej,

- szkło - w ilości nieograniczonej,

- popiół i żużel z palenisk domowych – w ilości jeden do dwóch pojemników o łącznej pojemności 
nie przekraczającej 240 l (z wyłączeniem nieruchomości wielolokalowych), na każdego właściciela 
nieruchomości zamieszkałej zobowiązanego do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na podstawie złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi - na każdy odbiór zgodnie z częstotliwością odbierania odpadów komunalnych określoną 
w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Eko Siódemka zwanego dalej 
regulaminem.  Właściciele nieruchomości wielolokalowych wyposażają nieruchomość w pojemniki do 
zbierania popiołu i żużlu z palenisk domowych w ilości zapewniającej ich nieprzepełnienie przy 
uwzględnieniu częstotliwości odbierania odpadów określonej w regulaminie,

- odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny –
w ilości nieograniczonej,

- odpady komunalne ulegające biodegradacji – (z wyłączeniem nieruchomości niezamieszkałych) jeden 
do dwóch pojemników o łącznej pojemności nie przekraczającej 480 l na każdego właściciela 
nieruchomości zamieszkałej zobowiązanego do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na podstawie złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi - na każdy odbiór zgodnie z częstotliwością odbierania odpadów komunalnych określoną 
w regulaminie.

2) odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie 
jednorodzinnej, będzie prowadzone - co dwa tygodnie,

3) odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wielolokalowych, będzie 
prowadzone - co najmniej raz w tygodniu,

4) odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych, od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których 
powstają odpady komunalne będzie prowadzone:
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a) w odniesieniu do szkół wszelkiego typu, żłobków i przedszkoli, lokali handlowych, lokali 
gastronomicznych, do tymczasowych punktów usługowo-handlowych, miejskich instytucji kultury oraz 
instytucji państwowych i samorządowych, szpitali, internatów, targowisk – nie rzadziej niż co dwa tygodnie,

b) w odniesieniu do zakładów rzemieślniczych, produkcyjnych i 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 01 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:

a) odpady komunalne ulegające biodegradacji - od 01 kwietnia do 30 listopada –
co dwa tygodnie, w przypadku budynków wielolokalowych – co najmniej raz w tygodniu,

b) odpady selektywnie zbierane: odpady papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady 
opakowaniowe z tektury, szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, odpady metali, w tym odpady 
opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, 
oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe – co dwa tygodnie,

c) odpady popiołu i żużlu powstające w gospodarstwach domowych –
od 01 października do 30 kwietnia - co dwa tygodnie,

6) odbieranie odpadów komunalnych selektywnie zbieranych z wyłączeniem odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji oraz odpadów popiołu i żużlu powstających w gospodarstwach domowych, od właścicieli 
nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne będzie prowadzone:

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

b) w odniesieniu do ogrodów działkowych – od 01 kwietnia do 31 października -
raz w miesiącu,

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

7) odbieranie od właścicieli nieruchomości odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego - nie rzadziej niż raz w roku - zbiórka objazdowa,

8) w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych zbierane będą następujące frakcje odpadów 
komunalnych, pochodzące wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych:

a) papier - w ilości nieograniczonej,

b) metale, tworzywa sztuczne - w ilości nieograniczonej,

c) szkło - w ilości nieograniczonej,

d) odpady komunalne opakowaniowe ulegające biodegradacji - w ilości nieograniczonej,

e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych - w ilości nieograniczonej,

f) powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia -
w ilości nieograniczonej,

g) zużyte baterie i akumulatory -  w ilości nieograniczonej,

h) meble i inne odpady wielkogabarytowe - w ilości nieograniczonej,

i) odpady budowlane i rozbiórkowe, w ilości do 150 kg na każdą osobę zgłoszoną przez właściciela 
nieruchomości zamieszkałej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
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j) zużyte opony, w ilości do 4 szt. pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym (z 
pojazdów do 3,5 t) na każdą osobę zgłoszoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej w deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

k) odpady komunalne ulegające biodegradacji - w ilości nieograniczonej,

l) popiół i żużel z palenisk domowych – w ilości nieograniczonej,

9) w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciele nieruchomości na których 
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne mogą we własnym zakresie dostarczyć następujące 
frakcje odpadów komunalnych:

a) odpady komunalne ulegające biodegradacji – w ilości nieograniczonej z wyłączeniem odpadów zielonych, 
które będą przyjmowane nieodpłatnie, w wielkości odpowiadającej ilości i pojemności pojemników 
wskazanych przez właściciela nieruchomości zobowiązanego do ponoszenia opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na podstawie złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi,

b) popiół i żużel pochodzący z ogrzewania nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne – nieodpłatnie, w wielkości odpowiadającej ilości i pojemności pojemników wskazanych 
przez właściciela nieruchomości zobowiązanego do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na podstawie złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi,

- po przekroczeniu przysługujących nieodpłatnych wielkości odpadów komunalnych rozliczanych 
w cyklach miesięcznych (zgodnie z przeliczeniem 1:1
tj. 1l pojemnika określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
równa się 1 kg nieodpłatnej masy odpadów) właściciel nieruchomości obowiązany będzie do uiszczenia 
opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi cenami jednostkowymi.

§ 2. 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi Związek wyposaża nieruchomości zamieszkałe, których właściciele wyrażą wolę jego 
otrzymania w:

a) pojemnik o pojemności 120l do zbierania popiołu i żużlu z palenisk domowych powstających w gospodarstwach 
domowych na każdego właściciela nieruchomości zobowiązanego do ponoszenia opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na podstawie złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi,

b) pojemnik o pojemności 240 l do zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji na każdego 
właściciela nieruchomości zobowiązanego do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
podstawie złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciele 
nieruchomości zamieszkałych mogą we własnym zakresie doposażyć nieruchomość w pojemnik o pojemności 
120l do zbierania popiołu i żużlu z palenisk domowych i/lub pojemnik o pojemności 240l do zbierania odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji.

§ 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 do przedsiębiorcy odbierającego odpady;

b) Właściciel nieruchomości, który zgłosił fakt niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę 
odbierającego odpady, w przypadku niezałatwienia zgłoszenia w terminie 14 dni od wpływu pisma do 
przedsiębiorcy, zawiadamia o tym fakcie pisemnie Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA”, który 
niezwłocznie wyjaśni zgłoszenie i udzieli właścicielowi nieruchomości pisemnej odpowiedzi o sposobie 
załatwienia sprawy;

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

a) Właściciel nieruchomości w przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę prowadzącego 
punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zgłasza powyższy fakt w formie pisemnej do 
przedsiębiorcy prowadzącego punkt selektywnej zbiorki odpadów komunalnych;
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b) Właściciel nieruchomości, który zgłosił fakt niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę 
prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w przypadku niezałatwienia zgłoszenia 
w terminie 14 dni od wpływu pisma do przedsiębiorcy, zawiadamia o tym fakcie pisemnie Związek 
Międzygminny „EKO SIÓDEMKA”, który niezwłocznie wyjaśni zgłoszenie i udzieli właścicielowi 
nieruchomości pisemnej odpowiedzi o sposobie załatwienia sprawy

§ 3. Traci moc Uchwała nr V/28/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” 
w Krotoszynie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobie świadczenia usług przez 
punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 
z 2015r. poz. 6200).

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

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r.

 

Przewodniczący Zgromadzenia 
Związku Międzygminnego 

"EKO SIÓDEMKA"

Dariusz Dębicki

Id: 515761B4-944C-4DC3-B70D-79437DDD480C. Uchwalony Strona 4



UZASADNIENIE

Na podstawie art. 6r ust. 3-3d ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i

porządku w gminach Zgromadzenie Związku określa w drodze uchwały stanowiącej akt prawa

miejscowego szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów

komunalnych od właściciela nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

oraz częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób

świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Uchwała ta

podejmowana jest po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w

zakresie częstotliwości odbierania odpadów.

Analiza funkcjonowania dotychczasowej uchwały oraz nabyte doświadczenia wskazały na

konieczności dokonania kilku zmian dotychczasowych zasad świadczenia usług przez Związek

Międzygminny „EKO SIÓDEMKA”, w stosunku do zasad ustanowionych poprzednią uchwałą z

dnia 28 października 2015r. Najważniejsze zmiany dotyczą częstotliwości odbioru odpadów

komunalnych zmieszanych, wydzielenia frakcji popiołów i żużli ze strumienia odpadów

komunalnych oraz zasad funkcjonowania Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Termin wejścia w życie nowej uchwały, uwzględnia zakończenie obecnej umowy na odbiór i

zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Związku. Nowa umowa realizowana przez

przedsiębiorcę wyłonionego w drodze przetargu uwzględniać będzie postanowienia nowej

uchwały, w oparciu o które zostanie przygotowana odpowiednia dokumentacja przetargowa.
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