UCHWAŁA NR V/27/2013
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA"
z dnia 28 czerwca 2013 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 i 6 j ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z poźn. 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 (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz § 6 ust. 1 pkt 5) oraz §
8 ust. 6 pkt 4) Statutu Związku EKO SIÓDEMKA (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2013 r.,
poz. 3013) 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, ust. 3 lub
ust. 4.
2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1 w wysokości
18,00 zł miesięcznie od mieszkańca.
3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1 - jeżeli odpady
komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 10,50 zł miesięcznie od mieszkańca.
4. 1) Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1 –
w wysokości 1,00 zł miesięcznie od mieszkańca będącego trzecim i kolejnym dzieckiem w rodzinie zamieszkującej
daną nieruchomość :
a) w wieku do ukończenia 18 lat,
b) w wieku powyżej 18 lat do ukończenia 25 lat – wyłącznie w przypadku dzieci uczących się.
2) wzór oświadczenia na potrzeby zastosowania obniżenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
5. Ustala się następujące stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości
niezamieszkałej:
1) stawka opłaty za pojemnik o pojemności 120 l: 20 zł,
2) stawka opłaty za pojemnik o pojemności 240 l: 40 zł,
3) stawka opłaty za pojemnik o pojemności 770 l: 123 zł,
4) stawka opłaty za pojemnik o pojemności 1 100 l:173 zł,
5) stawka opłaty za 1 m3 odpadów w pojemniku lub kontenerze o pojemności większej niż 1 100 l: 100 zł,
6) Stawka opłaty za kosz uliczny w miejscu publicznym o pojemności od 35-50 l: 1,60zł.
6. Ustala się następujące stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, jeżeli odpady komunalne są
zbierane i odbierane w sposób selektywny dla nieruchomości niezamieszkałej:
1) stawka opłaty za pojemnik o pojemności 120 l: 15 zł,
2) stawka opłaty za pojemnik o pojemności 240 l: 29 zł,
3) stawka opłaty za pojemnik o pojemności 770 l: 88 zł,
4) stawka opłaty za pojemnik o pojemności 1 100 l: 102 zł,
5) stawka opłaty za 1 m3 odpadów w pojemniku lub kontenerze o pojemności większej niż 1 100 l: 70 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. 5, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat
obliczonych odpowiednio zgodnie z § 1 ust. 2 bądź ust. 3 lub ust. 4 oraz § 1 ust. 5 bądź ust. 6.
§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc następujące uchwały :
1) Uchwała Rady Gminy Cieszków nr XXVII/153/2013 z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik
o określonej pojemności.
2) Uchwała Rady Miejskiej w Kobylinie nr XXVI/132/2012 z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik
o określonej pojemności.
3) Uchwała Rady Miejskiej w Krotoszynie nr XXVII/242/2012 z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za
pojemnik o określonej pojemności.
4) Uchwała Rady Miejskiej w Sulmierzycach nr XXI/125/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za
pojemnik o określonej pojemności.
5) Uchwała Rady Miejskiej w Zdunach nr XXIII/155/2012 z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik
o określonej pojemności.
§ 3. Wykonanie
w Krotoszynie.

uchwały

powierza

się

Zarządowi

Związku

Międzygminnego

EKO

SIÓDEMKA

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
EKO SIÓDEMKA
Bernard Jasiński

—————————————————————————————————————————————————————————
Id: HREWB-FSUZF-YUTUU-RNXVH-RKXGL. Uchwalony
Strona 2

Uzasadnienie
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012 poz. 391), nałożyła
na gminę szereg nowych zadań i obowiązków związanych z utrzymaniem czystości i porządku, zmieniła też
w sposób
znaczący
system
gospodarowania
odpadami
komunalnymi.
Nowy system musi zacząć funkcjonować najpóźniej 1 lipca 2013 r. Właściciele nieruchomości zamieszkałych (a
w przypadku podjętej uchwały na podstawie art. 6c ust. 2 ustawy, także właściciele nieruchomości
niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, np. szkoły, urzędy, sklepy), zobowiązani będą ponosić
na rzecz Związku Międzygminnego, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z pobranych opłat
Związek pokrywać będzie koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które
obejmują:
- koszty odbioru, zbierania i transportu odpadów komunalnych, a także ich prawidłowego przetworzenia (poprzez
odzysk
lub
unieszkodliwianie
w odpowiednich
instalacjach),
koszty
tworzenia
i utrzymania
punktów
selektywnego
zbierania
odpadów
komunalnych,
koszty
obsługi
administracyjnej
systemu.
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi zakłada określenie stawek opłat niepowiązanych
bezpośrednio z ilością odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości. W „starym” systemie który funkcjonować będzie najpóźniej do 30 czerwca 2013 r. - właściciele nieruchomości zobowiązani są zawierać
umowy na odbieranie odpadów komunalnych z terenu ich nieruchomości. Koszty tego odbioru zależne są od ilości
odebranych pojemników z odpadami, przez co część właścicieli nieruchomości próbuje zmniejszyć wykazywaną
ilość odpadów, np. poprzez ich spalanie w piecach centralnego ogrzewania lub pozostawienie ich w lesie czy
w przydrożnych rowach. Założeniem nowego systemu jest uniezależnienie wysokości opłaty od ilości odebranych
od właściciela nieruchomości, a więc nieopłacalne ma być nielegalne pozbywanie się odpadów.
Nowy system wiąże się także koniecznością wywiązania się ze zobowiązań wynikających z członkostwa w Unii
Europejskiej w zakresie osiągnięcia odpowiednich poziomów ekologicznych, m.in. nieskładowania odpadów
ulegających biodegradacji (w szczególności zmieszanych odpadów komunalnych) oraz odpowiednich poziomów
recyklingu i ponownego użycia odpadów selektywnie zbieranych takich jak papier, szkło, metale i tworzywa
sztuczne. Związek przedstawiać będzie coroczne sprawozdania do Marszałka Województwa z osiągniętych
poziomów ekologicznych. W przypadku nieosiągnięcia któregoś z nich, Wojewódzki Inspektor Ochrony
Środowiska będzie miał obowiązek nałożyć na Związek karę, obliczoną, jako iloczyn brakującej masy odpadów (w
tonach) oraz stawki opłaty za zmieszane odpady komunalne (tzw. „opłaty marszałkowskiej”1) ). Kary te mogą być
więc
bardzo
dotkliwe.
Rady Gmin uczestników Związku, do końca 2012 r. obowiązane były podjąć stosowne uchwały, w celu określenia
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty (dla
nieruchomości zamieszkałych), a także stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (dla nieruchomości
niezamieszkałych,
na
których
powstają
odpady
komunalne).
Rady Gmin miały także obowiązek określić niższe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli
odpady są zbierane lub odbierane w sposób selektywny. Opłata niższa ma podwójną rolę:
- zrównoważyć musi wyższe koszty przetworzenia zamieszanych odpadów komunalnych (odpadów
niesegregowanych) i koszty wydzielenia z nich odpadów, które powinny być zbierane w sposób selektywny,
- motywować właścicieli nieruchomości (i wszystkich mieszkańców) do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych
brak
selektywnej
zbiórki
nie
powinien
być
opłacalny.
Wobec faktu powołania do życia Związku Międzygminnego ma on obowiązek przejąć wszelki obowiązki od gmin
uczestników Związku w zakresie wyżej wskazanym, stąd dla porządku prawnego konieczne było uchylenie
dotychczasowego prawa miejscowego na terenie gmin uczestników Związku i przyjęcie tożsamych treści uchwał.
Z uwagi na wejście w życie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie z dniem 1 lipca
2013r., zasadne jest by zapisać w uchwale, że jej postanowienia obowiązują od 1 lipca 2013r., zwłaszcza
w kontekście wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadów, którą muszą uiszczać właściciele nieruchomości.
1) Projekt

z dnia 4 lutego 2011 r. rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za umieszczenie odpadów na składowisku
(dla którego proces legislacyjny wstrzymano ze względu na prace nad nową ustawą o odpadach) zakładał następujące stawki
za składowanie zmieszanych odpadów komunalnych w kolejnych latach: w 2012 r.: 140 zł, w 2013 r.: 160 zł, w 2014 r.: 180
zł i w 2015 r.: 200 zł;
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Załącznik do Uchwały nr V/27 /2013
Zgromadzenia Związku EKO SIÓDEMKA w Krotoszynie
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

OŚWIADCZENIE NA POTRZEBY ZASTOSOWANIA OBNIŻENIA OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DO KWOTY 1,00 ZŁ
ZA TRZECIE I KOLEJNE DZIECKO W RODZINIE
Podstawa prawna:
Składający:
Miejsce składania:

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z
2012r., poz. 391 ze zm.)
Formularz przeznaczony jest dla rodzin posiadających 3 i więcej dzieci.
Związek Międzygminny EKO SIÓDEMKA w Krotoszynie, ul. Kołłątaja 7, 63-700

Krotoszyn

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA
(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

 pierwsze oświadczenie

 zmiana danych zawartych w poprzednim oświadczeniu

W razie zmiany danych należy podać jej uzasadnienie.

B. DANE SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE
Imię i nazwisko
PESEL
(dobrowolnie)
Kraj

ADRES ZAMIESZKANIA
Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu/ nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Nr telefonu (dobrowolnie)

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI (LOKALU), NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Gmina
Ulica
Nr domu/ nr lokalu
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Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

D. WYKAZ DZIECI UPRAWNIONYCH DO STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI, ZAMIESZKUJĄCYCH DANĄ NIERUCHOMOŚĆ
NA TERENIE ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO EKO SIÓDEMKA W KROTOSZYNIE
Data
Adres nieruchomości,
Nazwa i adres
Imię i nazwisko dziecka
PESEL
Lp.
urodzenia
na której
szkoły/uczelni, do której
i rodziców dziecka
dobrowolnie
dziecka
zamieszkuje dziecko
uczęszcza dziecko

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
E. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE

............................

..............................

(miejscowość i data)

(czytelny podpis)

Pouczenie
W załączniku należy wykazać trzecie i kolejne dziecko w rodzinie zamieszkującej daną nieruchomość
(do ukończenia 18 roku życia, a w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia i uczących się/studiujących - przez
okres trwania nauki, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia wraz z informacją dotyczącą w jakiej
szkole/uczelni uczy się/studiuje dziecko).
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