UCHWAŁA NR XXII/86/2018
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „PILSKI REGION
GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI”
z dnia 14 czerwca 2018 roku
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

Na podstawie art. 6r ust. 3-3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z pożn. zm.) oraz 12 ust. 2 pkt 14 lit. e
Statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi (Dz.
Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2016 r., poz. 5040), po zasięgnięciu opinii właściwych
miejscowo państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych w zakresie częstotliwości
odbierania odpadów komunalnych uchwała się, co następuje:
1. Uchwała określa:
1) szczegółowy sposób i zakres 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;
2) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego
świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania
odpadów komunalnych.

2. Użyte w niniejszej uchwale pojęcia należy rozumieć zgodnie z uchwałą
Nr XXII 85 208 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki
Odpadami Komunalnymi” z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku na trenic Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki
Odpadami Komunalnymi” w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
3. 1. Ustała się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bezpośrednio od
właścicieli tych nieruchomości odbiera się każdą ilość następujących frakcji odpadów
komunalnych powstających na nieruchomości:
1) zmieszane odpady komunalne;
2) papier;
3) metal;
4) tworzy%ya sztuczne;
5) opakowania wielomateriałowe;
6) szkło;
7) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające
biodegradacji oraz odpady zielone i inne.
2. Odpady komunalne, o których mowa w ust. I będą odbierane bezpośrednio od właścicieli
nieruchomości z częstotliwością określoną w 4 niniejszej uchwały.
4. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości zamieszkałych z obszaru zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej:
-

1) zmieszane odpady komunalne:
a) od 1 kwietnia do 30 listopada każdego roku —jeden raz na tydzień,
b) od 1 grudnia do 31 marea każdego roku jeden raz na dwa tygodnie;
2) zbierane w sposób selektywny odpady z tworzyw sztucznych, metali, opakowań
wielomaterialowych, papieru oraz szkła jeden raz na dwa tygodnie;
3) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające
biodegradacji oraz odpady zielone i innych:
a) od I kwietnia do 30 listopada jeden raz w tygodniu,
b) od I grudnia do 31 marca jeden raz na dwa tygodnie,
-

2. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych
nieruchomości zamieszkałych z obszaru zabudowy wielorodzinnej:
1) zmieszane odpady komunalne dwa razy na tydzień;

z

terenu

-

2) zbierane w sposób selektywny odpady z tworzyw sztucznych, metali, opakowań
wielomateriałowych, papieru jeden raz w tygodniu;
3) odpady szklane zbierane w sposób selektywny jeden raz na cztery tygodnie;
4) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające
biodegradacji oraz odpady zielone i inne jeden raz w tygodniu,
-

3. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości zamieszkałych z obszaru zabudowy wielorodzinnej powyżej 5 kondygnacji:
1) zmieszane odpady komunalne trzy razy w tygodniu;
-

2) zbierane w sposób selektywny odpady z tworzyw sztucznych, metali, opakowań
wielornateriałowych dwa razy w tygodniu;
3)

zbierane w sposób selektywny odpady z papieru

jeden raz w tygodniu;

4) odpady szklane zbierane w sposób selektywny jeden raz na cztery tygodnie;
5) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające
biodegradacji oraz odpady zielone i inne -jeden raz w tygodniu,
4. Ustala się następującą częstotliwość
nieruchomości niezamieszkalych:

odbioru

odpadów

komunalnych

z

terenu

1) zmieszane odpady komunalne jeden raz na dwa tygodnie, z wyłączeniem targowisk
z których odbiór odpadów powinien następować każdorazowo po zakończeniu dnia
targowego, nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gastronomiczna lub
handlowa w branży spożywczej z których odbiór odpadów odby\ya się raz na tydzień,
a także innych nieruchomości z których zadeklarowano odbiór raz na tydzień;
2) zbierane w sposób selektywny odpady z tworzyw sztucznych, metali, opakowań
wielomateriałowych, papieru, szkia —jeden raz na cztery tygodnie;
3) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające
biodegradacji oraz odpady zielone i inne:

a) od 1 kwietnia do 30 listopada jeden raz w tygodniu,
b) od I grudnia do 31 marca jeden raz na cztery tygodnie,
-

5. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu ogrodów
działkowych, nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych
jedynie przez część roku:

1) zmieszane odpady komunalne:
a) od 1 kwietnia do 31 października jeden raz na dwa tygodnie,
b) od 1 listopada do 3 1 marea jeden raz w miesiącu,
2) zbierane w sposób selektywny odpady z tworzyw sztucznych, metali, opakowań
wielomaterialowych, papieru oraz szkła jeden raz na cztery tygodnie;
3) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające
biodegradacji oraz odpady zielone i inne —jeden raz na cztery tygodnie;
-

5. I. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele tych nieruchomości mogą dostarczać do
Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) każdą ilość następujących
frakcji odpadów komunalnych:
1) papier;
2) metal;
3) tworzywa sztuczne;
4) opakowania wielornaterialowe;
5) szkło;
6) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające
biodegradacji oraz odpady zielone i inne;
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
8) zużyte baterie i akumulatory;
9) przeterminowane leki;
10) przeterminowane chemikalia;
11) meble i iiine odpady wielkogabarytowe;
12)zużyte opony pochodzące z pojazdów, od osób fizycznych nie prowadzących
działalności gospodarczej lub rolniczej, o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony
oraz średnicy do 1,1 m;
13) odpady z remontów;
14) odzież i inne tekstylia.
2. Szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK, w tym dni i godziny świadczenia usług
w PSZOK określa regulamin uchwalany przez Zarząd Związku.
6. 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele tych nieruchomości mogą przekazać
podmiotowi prowadzącemu mobilną zbiórkę odpadów każdą ilość następujących frakcji
odpadów komunalnych:
1) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
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2. Harmonogram prowadzenia mobilnej zbiórki odpadów określa Zarząd Związku i podaje go
do publicznej wiadomości na stronach internetowych Związku oraz Gmin, a także w inny
ustalony przez Związek sposób.
3. Odpady wymienione w ust. 1 wystawione po terminie określonym harmonogramem nie
będą odbierane.
7. Ustała się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele tych nieruchomości mogą przekazać
zużyte baterie i akumulatory oraz przeterminowane leki pochodzące z gospodarstw
domowych do specjalistycznych pojemników na odbiór tych odpadów, których wykaz określa
Zarząd Związku i podaje go do publicznej wiadomości na stronach internetowych Związku
oraz Gmin, a także w inny ustalony przez Związek sposób.
8. Ustała się, że w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Związek przejmuje od właścicieli nieruchomości obowiązek wyposażenia tych nieruchomości
w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych. Do utrzymywania tych
pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym zobowiązani są
właściciele nieruchomości.
9. 1. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez Operatora, przez podmiot
prowadzący Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) lub podmiot
prowadzący mobilną zbiórkę odpadów, właściciel nieruchomości może zgłosić powyższy fakt
w formie pisemnej lub elektronicznej do Biura Związku, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia
zaistnienia zdarzenia.
2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. I powinno zawierać w szczególności
1) dane właściciela nieruchomości;
2) adres nieruchomości, której dotyczy zdarzenie w przypadku zgłoszenia dotyczącego
działań Operatora;
3) datę i krótki opis zdarzenia;
4) podpis właściciela nieruchomości.
3, Zarząd Związku udziela pisemnej odpowiedzi na zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nie
później niż w terminie 21 dni od dnia, w którym zgłoszenie wpłynęło do siedziby Biura
Związku.
4. Zgłoszenie wniesione po terminie określonym w ust. 1 nie podlega rozpatrzeniu.
10. Traci moc uchwała Nr III 12 2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski
Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 2 kwietnia 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 (Dz. Urz. Woj. Wicik. 22015 r. poz. 2894).
11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „Pilski Region
Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku, po uprzednim opublikowaniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
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UZASADNIENIE
Uchwały Nr XXII/86/2018 Zgromadzenia Związku N”tiędzygminuego „Pilski Region
Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie
szczególowego 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
Na podstawie art. 6r ust. 3-3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i pouządku w gminach (Dz. U. z 2017r. poz.l289 z późn. zm.) Zgromadzenie Związku określa
w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania Łych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała ta stanowi akt prawa
miejscowego i podejmowana jest po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego
inspektora sanitarnego, w zakresie częstotliwości odbierania odpadów. Analiza
funkcjonowania dotychczasowej uchwały oraz nabyte doświadczenia, a także zbliżający się
term in rozpoczęcia funkcjonowania Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
wskazują na konieczność dokonania szeregu zmian dotychczasowych zasad świadczenia
usług przez Związek Międzygminny w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
Najistotniejsze zmiany w stosunku do poprzedniej uchwały Nr III 12 2015 Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia
2 kwietnia 201 5 roku w sprawie 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 to: sprecyzowanie zasad funkcjonowania
Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, nowe uregulowania w zakresie
zbiórek mobilnych, zmiany w zakresie zgłaszania i rozpatrywania reklamacji właścicieli
nieruchomości odnośnie niewłaściwego świadczenia usług przez operatora sytemu, nowe
uregulowania w zakresie obowiązku dbania o stan sanitarny, porządkowy i techniczny
pojemników do odbioru odpadów oraz zmiana częstotliwości odbioru odpadów. 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 już będzie postanowienia
nowej uchwały, w oparciu o które zostanie przygotowana odpowiednia dokumentacja
przetargowa.
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