
UCHWAŁA 
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "GOSPODARKA ODPADAMI 

AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ" 

z dnia 22 czerwca 2020 r. 

 NR LVII/284/2020 

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

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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), art. 40 ust. 1 w związku z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), oraz § 5 ust. 3 pkt 22 i § 
13 pkt 1 Statutu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” 
(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2013 r. poz. 4609 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Powiatowego 
Państwowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych, 
Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się uchwałę Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji 
Poznańskiej” w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w brzmieniu jak w Załączniku 
nr 1 do niniejszej Uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku. 

§ 3. Traci moc uchwała Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji 
Poznańskiej z dnia 20 grudnia 2017 r. Nr XXXV/209/2017 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uchwała Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Gospodarka 
Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 30 maja 2019 r. Nr XLV/240/2019 w sprawie w sprawie zmiany 
Uchwały nr XXXV/209/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji 
Poznańskiej z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 
w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w dniu 01 września 2020 r. 

 

  
 

Przewodniczący 
Zgromadzenia Związku 

Międzygminnego 
"Gospodarka Odpadami 

Aglomeracji Poznańskiej" 
 
 

Tomasz Robert Zwoliński 
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Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Użyte w niniejszej Uchwale pojęcia, należy rozumieć zgodnie z aktualnie obowiązującym

załącznikiem nr 1 do Uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka

Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości

i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin

wchodzących w skład Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji

Poznańskiej”.

2. Niniejsza uchwała dotyczy sposobu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów

komunalnych dla tych nieruchomości lub ich części, dla których właściciele nieruchomości

mają złożone obowiązujące deklaracje.

§ 2

1. W ramach opłaty Związek zapewnia:

a) wyposażenie nieruchomości w pojemniki i/lub worki:

i. nieruchomości zamieszkane zabudowane budynkami mieszkalnymi

jednorodzinnymi – w pojemniki do gromadzenia odpadów zmieszanych oraz

worki do gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie określone w § 6 ust. 2 lit.

a-e (papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło)

Regulaminu,

ii. nieruchomości zamieszkane zabudowane budynkami wielolokalowymi –

w pojemniki do gromadzenia odpadów zmieszanych oraz odpadów zbieranych

selektywnie określone w § 6 ust. 2 lit. a-e (papier, metale, tworzywa sztuczne,

opakowania wielomateriałowe, szkło) Regulaminu,

iii. nieruchomości mieszane w części zamieszkanej i niezamieszkanej – w

pojemniki do gromadzenia odpadów zmieszanych oraz odpadów zbieranych

selektywnie określone w § 6 ust. 2 lit. a-e (papier, metale, tworzywa sztuczne,

opakowania wielomateriałowe, szkło) Regulaminu,

iv. nieruchomości niezamieszkane – w worki do gromadzenia odpadów zbieranych

selektywnie określone w § 6 ust. 2 lit. a-e (papier, metale, tworzywa sztuczne,

opakowania wielomateriałowe, szkło) Regulaminu, zgodnie ze złożoną deklaracją,

v. nieruchomości rekreacyjne – w worki do gromadzenia odpadów zbieranych

selektywnie określone w § 6 ust. 2 lit. a-e (papier, metale, tworzywa sztuczne,
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opakowania wielomateriałowe, szkło) Regulaminu,

b) utrzymanie pojemników, w które Związek wyposaża właścicieli nieruchomości we

właściwym stanie technicznym oraz zapewnia ich mycie raz w roku,

c) wyposażenie w transpondery (chipy) oraz naklejki wszystkich pojemników, w które

Związek wyposaża właścicieli nieruchomości, oraz w które właściciel nieruchomości

wyposaża się samodzielnie,

d) worki do gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie określone w § 6 ust. 2 lit. a-e

(papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło) Regulaminu

dla nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i

dla nieruchomości rekreacyjnych dostarczane przez odbiorcę odpadów

komunalnych

w systemie wymiennym;

e) worki do gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie określone w § 6 ust. 2 lit. a-e

(papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło) Regulaminu

dla nieruchomości niezamieszkanych dostarczane przez odbiorcę odpadów

komunalnych w ilości wynikającej ze złożonej deklaracji,

f) odbiór odpadów komunalnych z terenu wszystkich nieruchomości, we wszystkie dni

tygodnia z wyjątkiem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy, tj. od poniedziałku

do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00,

z zastrzeżeniem lit. g-i,

g) odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkanych, gdzie

prowadzona jest działalność gospodarcza od poniedziałku do soboty, z zastrzeżeniem,

że odbiór odpadów odbywa się przy uwzględnieniu dni prowadzenia działalności na

terenie przedmiotowej nieruchomości, zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów,

h) w przypadku, gdy wyznaczony dla danej nieruchomości dzień tygodnia, w którym

następuje odbiór odpadów, przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, odbiór

odpadów odbywa się w dniu roboczym poprzedzającym dzień lub w dniu następującym

po dniu ustawowo wolnym od pracy,

i) dopuszcza odbiór odpadów w innych godzinach niż wskazane w lit. f za zgodą

Związku.

2. W ramach opłaty Związek zapewnia przyjmowanie odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości na zasadach określonych poniżej, przy uwzględnieniu zapisów Rozdziału

2 i 3:

a) z terenu nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi

i nieruchomości zamieszkanych zabudowanych budynkami wielolokalowymi

przez:
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i. Odbiorcę odpadów komunalnych,

ii. PSZOK,

iii. MPSZOK.

b) z terenu nieruchomości niezamieszkanych i rekreacyjnych przez:

i. Odbiorcę odpadów komunalnych,

ii. PSZOK.

3. W ramach opłaty odbiorca odpadów komunalnych odbiera odpady komunalne z terenu

nieruchomości zgodnie z harmonogramem wyznaczonym dla danej nieruchomości.

4. W przypadku zasad dotyczących odbioru odpadów komunalnych nieuregulowanych

niniejszą Uchwałą należy stosować przepisy Regulaminu.

Rozdział 2

Nieruchomości zamieszkane
§ 3

Odpady zmieszane

1. W ramach opłaty z terenu nieruchomości zamieszkanych odbiorca odpadów

komunalnych odbiera odpady zmieszane wyłącznie w pojemnikach, określonych w

Regulaminie.

2. Odbiór odpadów zmieszanych z terenu nieruchomości zamieszkanych realizowany

przez odbiorcę odpadów komunalnych odbywa się:

a) z terenu nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi

jednorodzinnymi - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,

b) z terenu nieruchomości zamieszkanych zabudowanych budynkami

wielolokalowymi - w  zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz w

tygodniu.

§ 4

Odpady zbierane selektywnie

1. W ramach opłaty z terenu nieruchomości zamieszkanych, odbiorca odpadów

komunalnych odbiera odpady zbierane selektywnie wg następujących zasad:

a) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, o których mowa w § 6 ust. 2 lit. a-e

Regulaminu (papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło),

gromadzone w pojemnikach wyłącznie do tego celu przeznaczonych lub workach

umożliwiających identyfikację zebranego rodzaju odpadów, zgodnych z § 4 ust. 15-16

Regulaminu,

b) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, o których mowa w § 6 ust. 2 lit. f

Regulaminu (bioodpady), gromadzone w pojemnikach wyłącznie do tego celu
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przeznaczonych.

2. Odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny, o których mowa w § 6 ust. 2 lit. a-e

Regulaminu (papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło)

z terenu nieruchomości zamieszkanych realizowany przez odbiorcę odpadów

komunalnych odbywa się:

a) dla nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi –

w systemie workowym, nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie dla odpadów

określonych w § 6 ust. 2 lit. a – d Regulaminu (papier, metale, tworzywa sztuczne,

opakowania wielomateriałowe) oraz nie rzadziej niż jeden raz na cztery tygodnie dla

odpadów określonych w § 6 ust. 2 lit. e Regulaminu (szkło),

b) dla nieruchomości zamieszkanych zabudowanych budynkami wielolokalowymi –

w systemie pojemnikowym, w zależności od potrzeb jednak nie rzadziej niż jeden raz

w tygodniu dla odpadów określonych w § 6 ust. 2 lit. a-d Regulaminu (papier, metale,

tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe) oraz nie rzadziej niż jeden raz na

dwa tygodnie dla odpadów określonych w § 6 ust. 2 lit. e Regulaminu (szkło).

3. Odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny, o których mowa w § 6 ust. 2 lit. f

Regulaminu (bioodpady) z terenu nieruchomości zamieszkanych realizowany jest przez

odbiorcę odpadów komunalnych wg następujących zasad:

a) dla nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi –

w pojemnikach dwukołowych o pojemności minimalnej 120 l,

b) dla nieruchomości zamieszkanych zabudowanych budynkami wielolokalowymi –

w pojemnikach dwu lub czterokołowych o pojemności minimalnej 120 l bądź w

pojemnikach podziemnych lub półpodziemnych o pojemności minimalnej 300 l.

Dopuszcza się gromadzenie bioodpadów w postaci trawy, liści oraz rozdrobnionych

gałęzi w pojemnikach typu kontener po zgłoszeniu tego faktu do Związku.

4. Odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny, o których mowa w § 6 ust. 2 lit. f

Regulaminu (bioodpady) z terenu nieruchomości zamieszkanych realizowany jest przez

odbiorcę odpadów komunalnych: 

a) dla nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi –

w systemie pojemnikowym, nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu, w okresie od 1

kwietnia do 30 listopada oraz nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie w okresie od 1

grudnia

do 31 marca,

b) dla nieruchomości zamieszkanych zabudowanych budynkami wielolokalowymi –

w systemie pojemnikowym lub w pojemnikach typu kontener, nie rzadziej niż jeden raz

w tygodniu.

5. Odbiorca odpadów komunalnych w okresie od początku stycznia do końca lutego
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organizuje dodatkowy odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny, o których mowa w

§ 6 ust. 2 lit. f Regulaminu (bioodpadów - drzewek świątecznych) z terenu nieruchomości

zamieszkanych. Organizowany odbiór odpadów odbywa się jeden raz w miesiącu styczniu

oraz jeden raz w miesiącu lutym, zgodnie z harmonogramem odbioru.

§ 5
Odpady wystawkowe

1. W ramach opłaty z terenu nieruchomości zamieszkanych odbiorca odpadów

komunalnych odbiera odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, o których mowa w

§ 6 ust. 2 lit. g Regulaminu (odpady wystawkowe).

2. Odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny, o których mowa w § 6 ust. 2 lit. g

Regulaminu (odpadów wystawkowych) z terenu nieruchomości zamieszkanych

realizowany przez odbiorcę odpadów komunalnych odbywa się z następującą

częstotliwością:

a) dla nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi

oraz nieruchomości zamieszkanych zabudowanych budynkami wielolokalowymi

do 4 lokali - jeden raz na pół roku,

b) dla nieruchomości zamieszkanych zabudowanych budynkami wielolokalowymi

powyżej 4 lokali - jeden raz na cztery tygodnie.

§ 6
Odpady przyjmowane w PSZOK

1. W ramach opłaty PSZOK przyjmuje od właścicieli nieruchomości zamieszkanych niżej

wymienione odpady:

a) papier,

b) metale,

c) tworzywa sztuczne,

d) opakowania wielomateriałowe,

e) szkło,

f) bioodpady,

g) zużyte baterie i akumulatory,

h) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

i) zużyte opony z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, z zastrzeżeniem,

że limit roczny opon wynosi:

i. 4 opony na rok w 2020 roku,

ii. 8 opon na rok od 2021 roku,

j) zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych,

k) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (tylko
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niezanieczyszczone frakcje odpadów budowlanych np. ceramika, czysty gruz ceglany i

betonowy),

l) odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (tj. przeterminowane

leki, chemikalia, termometry rtęciowe),

m) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji

i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły

i strzykawki,

n) inne odpady komunalne określone dla tego typu nieruchomości w Regulaminie PSZOK

dostępnym na stronie internetowej Związku.

2. Informacje o lokalizacji i godzinach otwarcia PSZOK dostępne są na stronie internetowej

Związku.

§ 7
Odpady przyjmowane przez MPSZOK

1. W ramach opłaty MPSZOK przyjmuje od właścicieli nieruchomości zamieszkanych niżej

wymienione odpady:

a) zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych,

b) zużyte baterie i akumulatory,

c) przeterminowane leki i chemikalia (m.in. farby, rozpuszczalniki),

d) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji

i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły

i strzykawki,

e) inne odpady komunalne określone dla tego typu nieruchomości w Regulaminie

MPSZOK dostępnym na stronie internetowej Związku.

2. MPSZOK kursuje na terenie Związku zgodnie z harmonogramem udostępnionym na stronie

internetowej Związku.

§ 8
Odpady przyjmowane przez Punkty zbierania surowców wtórnych

1. Punkty zbierania surowców wtórnych przyjmują od właścicieli nieruchomości zamieszkanych

surowce wtórne określone przez te punkty.

2. Informacje o lokalizacji i godzinach otwarcia Punktów zbierania surowców wtórnych wraz

z wykazem przyjmowanych w nich surowców wtórnych, dostępne są na stronie internetowej

Związku.

Rozdział 3
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Nieruchomości niezamieszkane

§ 9
Odpady zmieszane

1. W ramach opłaty z terenu nieruchomości niezamieszkanych, odbiorca odpadów

komunalnych odbiera odpady zmieszane w ilości wynikającej ze złożonej deklaracji

wyłącznie w pojemnikach określonych w Regulaminie, przy uwzględnieniu wariantów

dotyczących częstotliwości odbioru odpadów komunalnych w miesiącu , wskazanych w §11

niniejszej uchwały.

2. Odbiór odpadów zmieszanych z terenu nieruchomości niezamieszkanych odbywa się

w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, zgodnie ze

złożoną deklaracją, przy uwzględnieniu wariantów dotyczących częstotliwości odbioru

odpadów komunalnych w miesiącu, wskazanych w §11 niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem

ust. 3.

3. Odbiór odpadów zmieszanych z terenu nieruchomości niezamieszkanych:

a) targowisk powinien odbywać się nie rzadziej niż jeden raz na tydzień,

b) prowadzących działalność gastronomiczną powinien odbywać się nie rzadziej niż jeden

raz na tydzień.

§ 10
Odpady zbierane selektywnie

1. W ramach opłaty z terenu nieruchomości niezamieszkanych, odbiorca odpadów

komunalnych odbiera odpady zbierane selektywnie w ilości wynikającej ze złożonej

deklaracji, przy uwzględnieniu wariantów dotyczących częstotliwości odbioru odpadów

komunalnych

w miesiącu, wskazanych w §11 niniejszej uchwały, wg następujących zasad:

a) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, o których mowa w § 6 ust. 2 lit. a-e

Regulaminu (papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło)

w pojemnikach wyłącznie do tego celu przeznaczonych, o pojemności minimalnej 120

l;

w pojemnikach podziemnych lub półpodziemnych o pojemności minimalnej 1 300 l;

w workach o pojemności 120 l;

b) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, o których mowa w § 6 ust. 2 lit. f

Regulaminu (bioodpady) w pojemnikach dwu lub czterokołowych o pojemności

minimalnej 120 l bądź w pojemnikach podziemnych lub półpodziemnych o pojemności

minimalnej od 300 l. Dopuszcza się gromadzenie bioodpadów w postaci trawy, liści

oraz rozdrobnionych gałęzi w pojemnikach typu kontener.

2. Odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny, o których mowa w § 6 ust. 2 lit. a-e

Regulaminu (papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło)
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z terenu nieruchomości niezamieszkanych w systemie pojemnikowym lub workowym

powinien odbywać się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz na dwa

tygodnie dla odpadów określonych w § 6 ust. 2 lit. a-d Regulaminu (papier, metale,

tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe) oraz nie rzadziej niż jeden raz na

cztery tygodnie dla odpadów określonych w § 6 ust. 2 lit. e (szkło), zgodnie ze złożoną

deklaracją, przy uwzględnieniu wariantów dotyczących częstotliwości odbioru odpadów

komunalnych

w miesiącu, wskazanych w §11 niniejszej uchwały.

3. Odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny, o których mowa w § 6 ust. 2 lit. f

Regulaminu (bioodpadów) z terenu nieruchomości niezamieszkanych odbywa się

w systemie pojemnikowym, nie rzadziej niż jeden raz na tydzień, zgodnie ze złożoną

deklaracją, przy uwzględnieniu wariantów dotyczących częstotliwości odbioru odpadów

komunalnych w miesiącu, wskazanych w §11 niniejszej uchwały.

§ 11
Warianty dotyczące częstotliwości odbioru odpadów komunalnych w miesiącu

1. Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkanych, w tym z

 nieruchomości stanowiących w części nieruchomości niezamieszkane, tzw.

nieruchomości mieszanych, na których powstają odpady komunalne, realizowany jest

przez odbiorcę odpadów komunalnych zgodnie ze złożoną przez właściciela

nieruchomości deklaracją,

z uwzględnieniem wariantów częstotliwości:

a) dla odpadów zmieszanych:

Lp. Częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych Wariant częstotliwości

1. 1 odbiór co 2 tygodnie I

2. 1 odbiór w tygodniu II

3. 2 odbiory w tygodniu III

4. 3 odbiory w tygodniu IV

5. 4 odbiory w tygodniu V

6. 5 odbiorów w tygodniu VI

7. 6 odbiorów w tygodniu VII

b) dla odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny, o których mowa

w § 6 ust. 2 lit. a – d oraz lit. f Regulaminu (papier, metale, tworzywa sztuczne,

opakowania wielomateriałowe, bioodpady):

Lp.
Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:

papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania
Wariant częstotliwości
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wielomateriałowe, bioodpady

1. 1 odbiór co 2 tygodnie I*

2. 1 odbiór w tygodniu II

3. 2 odbiory w tygodniu III

* nie dotyczy odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny, o których mowa w § 6 ust. 2 lit. f Regulaminu

(bioodpady), dla których częstotliwość wskazana jest w § 10 ust. 3.

c) dla odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny, o których mowa w §

6 ust. 2 lit. e Regulaminu (szkło):

Lp. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych: szkło Wariant częstotliwości

1. 1 odbiór co 2 tygodnie I

2. 1 odbiór w tygodniu II

3. 2 odbiory w tygodniu III

4. 1 odbiór co 4 tygodnie VIII

2. W szczególnych przypadkach (po uzyskaniu zgody Związku) dla nieruchomości

niezamieszkanych wskazanych w § 9 ust. 2 lit. b), e), i) oraz l) Regulaminu oraz dla

nieruchomości mieszanych, dla których występuje fizyczny brak miejsca na

podstawienie liczby pojemników niezbędnych do gromadzenia wszystkich wytwarzanych

odpadów komunalnych na nieruchomości, dopuszcza się odbiór odpadów z

częstotliwością wynikającą z ust. 1 pkt a) dla odpadów komunalnych zbieranych w

sposób selektywny,

o których mowa w § 6 ust. 2 lit. a – f Regulaminu (papier, metale, tworzywa sztuczne,

opakowania wielomateriałowe, szkło, bioodpady).

§ 12
Odpady przyjmowane w PSZOK

1. W ramach opłaty PSZOK przyjmuje od właścicieli nieruchomości niezamieszkanych

niżej wymienione odpady:

a) papier,

b) metale,

c) tworzywa sztuczne,

d) szkło,

e) opakowania wielomateriałowe,

f) bioodpady, z zastrzeżeniem, że limit roczny wynosi 24 worki o pojemności 120 l na

nieruchomość.

§ 13
Odpady przyjmowane przez Punkty zbierania surowców wtórnych
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1. Punkty zbierania surowców wtórnych przyjmują od właścicieli nieruchomości

niezamieszkanych surowce wtórne określone przez te punkty.

2. Informacje o lokalizacji i godzinach otwarcia Punktów zbierania surowców wtórnych wraz

z wykazem przyjmowanych w nich surowców wtórnych, dostępne są na stronie

internetowej Związku.

Rozdział 4

Nieruchomości rekreacyjne

§ 14

Odpady zmieszane

1. W ramach opłaty z terenu nieruchomości rekreacyjnych odbiorca odpadów

komunalnych odbiera odpady zmieszane wyłącznie w pojemnikach dwukołowych o

minimalnej pojemności od 120 l, określonych w Regulaminie.

2. Odbiór odpadów zmieszanych z terenu nieruchomości rekreacyjnych odbywa się

w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, przy

uwzględnieniu danych wynikających ze złożonej deklaracji.

§ 15

Odpady zbierane w sposób selektywny

1. W ramach opłaty z terenu nieruchomości rekreacyjnych odbiorca odpadów

komunalnych odbiera następujące rodzaje odpadów:

a) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, o których mowa w § 6 ust. 2

lit. a-e Regulaminu (papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,

szkło) gromadzone w workach o pojemności 120 l lub w pojemnikach wyłącznie do

tego celu przeznaczonych, opróżnianych w miejscu gromadzenia odpadów, o

pojemności minimalnej 120 l,

b) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, o których mowa w § 6 ust. 2 lit. f

Regulaminu (bioodpady) gromadzone w pojemnikach dwukołowych o pojemności

minimalnej 120 l.

2. Odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny, o których mowa w § 6 ust. 2 lit. a-e

Regulaminu (papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło)

z terenu nieruchomości rekreacyjnych odbywa się w systemie workowym lub

pojemnikowym nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie dla odpadów określonych

w § 6 ust. 2 lit. a-d Regulaminu (papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania

wielomateriałowe) oraz nie rzadziej niż jeden raz na cztery tygodnie dla odpadów
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określonych w § 6 ust. 2 lit. e Regulaminu (szkło) przy uwzględnieniu danych

wynikających ze złożonej deklaracji.

3. Odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny, o których mowa w § 6 ust. 2 lit. f

Regulaminu (bioodpadów) z terenu nieruchomości rekreacyjnych odbywa się w

systemie pojemnikowym, nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, przy uwzględnieniu

danych wynikających ze złożonej deklaracji.

§ 16
Odpady przyjmowane w PSZOK

1. W ramach opłaty PSZOK przyjmuje z nieruchomości rekreacyjnych niżej wymienione

odpady komunalne:

a) papier,

b) metale,

c) tworzywa sztuczne,

d) szkło,

e) opakowania wielomateriałowe,

f) bioodpady, z zastrzeżeniem, że limit roczny wynosi 24 worki o pojemności 120 l na

nieruchomość,

g) zużyte opony z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t w ilości

maksymalnie 4 opon na rok,

h) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

§ 17

Odpady przyjmowane przez Punkty zbierania surowców wtórnych

1. Punkty zbierania surowców wtórnych przyjmują od właścicieli nieruchomości

rekreacyjnych surowce wtórne określone przez te punkty.

2. Informacje o lokalizacji i godzinach otwarcia Punktów zbierania surowców wtórnych wraz

z wykazem przyjmowanych w nich surowców wtórnych, dostępne są na stronie

internetowej Związku.

Rozdział 5

Tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego

świadczenia usług przez odbiorcę odpadów komunalnych

lub przez prowadzącego PSZOK lub MPSZOK

§ 18
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Zgłaszanie przypadków niewłaściwego świadczenia usług

1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez odbiorcę odpadów komunalnych lub przez

prowadzącego PSZOK lub MPSZOK właściciele nieruchomości mogą zgłaszać do Związku.

2. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 można zgłaszać

w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.

3. Zgłoszenia o których mowa w ust. 1 można przekazywać telefonicznie pod numerem

61 624 22 22, elektronicznie pod adresem bok@goap.org.pl, w formularzu dostępnym na

stronie internetowej Związku lub w aplikacji mobilnej wykorzystywanej przez Związek, a także

pisemnie lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta (w tym w Delegaturach).

4. Dokonując zgłoszenia należy podać w szczególności adres nieruchomości, której dotyczy

zgłoszenie, nr kontrahenta, datę wystąpienia nieprawidłowości, opis nieprawidłowości

(np. wskazanie nieodebranej frakcji odpadów) oraz w miarę możliwości, przedstawić dowody

potwierdzające zaistnienie zdarzenia.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.

Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm., dalej: u.c.p.g.) rada gminy (zgromadzenie związku) określi,

w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, 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,

w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób

świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Natomiast w świetle art. 3

ust. 2a u.c.p.g. w razie wykonywania przez związek międzygminny zadań, o których mowa w ust. 2 tego

przepisu, określone w ustawie prawa i obowiązki organów gminy, w tym uchwalanie aktów prawa

miejscowego, wykonują właściwe organy tego związku.

Podjęcie niniejszej uchwały dostosowuje obowiązujące przepisy prawa miejscowego do znowelizowanej

u.c.p.g., tj. regulacji wprowadzonych ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu

czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 06 września 2019 r.

Zgodnie z przepisem art. 9. ust. 1 przedmiotowej ustawy, rada gminy (zgromadzenie związku) jest

obowiązana dostosować uchwały wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie

przepisów u.c.p.g. w brzmieniu dotychczasowym do przepisów u.c.p.g. w brzmieniu nadanym ustawą

nowelizującą, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej. Niniejsza uchwała

określa zakres świadczonych usług, rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli

nieruchomości, częstotliwość odbierania tych odpadów i sposób świadczenia usług przez PSZOK. Podjęcie

stosownej uchwały doprecyzowuje również zasady funkcjonowania systemu gospodarki odpadami

komunalnymi na terenie Związku poprzez wprowadzenie przepisów dotyczących zapewnienia selektywnego

zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady

opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady.

Ponadto w związku ze stwierdzeniem przez organ nadzoru nieważności uchwały nr LIV/274/2020

Zgromadzenia Związku, co jest jednoznaczne z wyeliminowaniem z obrotu prawnego uchwały ze skutkiem

od dnia jej podjęcia (z mocą ex tunc), zasadnym jest przyjęcie niniejszej Uchwały przez Zgromadzenie

Związku. Podejmowana uchwała uwzględnia uwagi wskazane w uzasadnieniu rozstrzygnięcia nadzorczego

Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 maja 2020 r.
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