
Uchwała Nr II/19/2015
Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 12 lutego 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

Na podstawie art. 6r ust. 3, ust. 3a-3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1, 
art. 64 ust. 1, art. 69 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i § 6 ust. 2 lit a) statutu Związku Międzygminnego „EKO-
PRZYSZŁOŚĆ” (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2012 r. poz. 1454) uchwala się, 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 w ilości nieograniczonej, z zastrzeżeniem lit c), d) 
i e) następujące frakcje odpadów komunalnych:

a) zmieszane odpady komunalne,

b) selektywnie zbierane odpady komunalne:

- papier,

- tworzywa sztuczne i metale,

- szkło,

- odpady ulegające biodegradacji,

- odpady wielkogabarytowe,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

c) odpady zielone odbiera się jednorazowo w workach o pojemności 120 l w ilości do 6 sztuk od właściciela, 
pozostałą ilość odpadów właściciel nieruchomości ma obowiązek dostarczyć do najbliższego punktu selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych,

d) odpady komunalne budowlane i rozbiórkowe odbiera się jednorazowo w ilości do 100 kg od jednego 
właściciela,

e) zużyte opony odbiera się jednorazowo w ilości do 4 sztuk od jednego właściciela.

2. Odbieranie od właściciela zamieszkałej nieruchomości w zabudowie wielolokalowej zmieszanych odpadów 
komunalnych oraz ulegających biodegradacji będzie prowadzone nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu zgodnie 
z terminami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku obowiązującym w gminach uczestnikach 
Związku Międzygminnego „EKO – PRZYSZŁOŚĆ”, zwanym dalej regulaminem.

3. Odbieranie od właściciela zamieszkałej nieruchomości jednorodzinnej i zagrodowej zmieszanych odpadów 
komunalnych i ulegających biodegradacji będzie prowadzone nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie zgodnie 
z terminami określonymi w regulaminie.

4. Odbieranie następujących frakcji odpadów komunalnych selektywnie zbieranych:

a) papieru,

b) tworzyw sztucznych i metali,

c) szkła,  od właściciela nieruchomości zamieszkałej jednorodzinnej i zagrodowej będzie prowadzone nie rzadziej 
niż raz na cztery tygodnie, a od właściciela zamieszkałej nieruchomości w zabudowie wielolokalowej 
nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie zgodnie z terminami określonymi w regulaminie.
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5. Odbieranie odpadów od właściciela niezamieszkałej nieruchomości, w której prowadzona jest działalność 
gastronomiczna, bądź na której całodobowo przebywają mieszkańcy, z wyłączeniem domów letniskowych 
w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, będzie prowadzone jak w przypadku właściciela zamieszkałej 
nieruchomości w zabudowie wielolokalowej wymienionego w § 1 ust. 2 i 4 zgodnie z terminami określonymi 
w regulaminie.

6. Odbieranie od właściciela niezamieszkałej nieruchomości oraz właściciela domków letniskowych odpadów 
z zastrzeżeniem § 1 ust. 5, będzie prowadzone jak w przypadku właściciela zamieszkałej nieruchomości 
jednorodzinnej i zagrodowej wymienionego w § 1 ust. 3 i 4 w terminach określonych w regulaminie.

7. Odbieranie od właściciela nieruchomości następujących frakcji odpadów komunalnych selektywnie 
zbieranych:

a) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

b) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

c) przeterminowanych leków i chemikaliów,

d) zużytych baterii i akumulatorów,

e) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

f) zużytych opon,

g) opakowań po środkach ochrony roślin i nawozach będzie prowadzone nie rzadziej niż dwa razy w roku.

8. W punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zbierane będą w ilości nieograniczonej 
następujące frakcje odpadów komunalnych:

a) papier i tektura, w tym opakowania,

b) metal, w tym opakowania,

c) tworzywa sztuczne, w tym opakowania,

d) szkło, w tym opakowania,

e) opakowania wielomateriałowe,

f) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,

h) zużyte baterie i akumulatory,

i) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

j) odpady zielone (trawa, liście),

k) odpady drzewne (gałęzie, drewno),

l) powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia.

9. W punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zbierane będą w ilości ograniczonej 
następujące frakcje odpadów komunalnych:

a) odpady komunalne budowlane i rozbiórkowe w ilości do 250 kg od jednego mieszkańca rocznie,

b) zużyte opony, w ilości do 4 sztuk od jednego mieszkańca rocznie.

10. Bezpośredni odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości może odbywać się w godzinach od 6.00 do 
22.00 w dni robocze i w godzinach od 8.00 do 14.00 w soboty, z wyłączeniem selektywnie odbieranych odpadów 
szklanych, które odbierane będą w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00.

11. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych będą świadczyły usługi w godzinach od 11.00 do 
18.00 w dni robocze i w godzinach od 9.00 do 14.00 w soboty, przyjmując nieograniczoną ilość selektywnie 
zebranych odpadów, o których mowa w § 1 ust. 8 i ograniczoną ilość selektywnie zebranych odpadów, o których 
mowa w § 1ust. 9 niniejszej uchwały.
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12. Związek jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez 
właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyposaży nieruchomości w pojemniki i worki 
służące do zbierania odpadów komunalnych oraz będzie utrzymywać te pojemniki w odpowiednim stanie 
sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez ich czyszczenie i odkażanie.

§ 2. 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 lub do 
Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”,

b) właściciel nieruchomości, który zgłosi przedsiębiorcy odbierającemu odpady fakt niewłaściwego świadczenia 
usług, w przypadku niezałatwienia zgłoszenia w terminie 14 dni od jego zgłoszenia, zawiadamia o tym fakcie 
pisemnie Związek Międzygminny „Eko-Przyszłość”, który niezwłocznie wyjaśni zgłoszenie i udzieli 
właścicielowi pisemnej informacji 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 Związku 
Międzygminnego
„Eko - Przyszłość”,

b) Związek Międzygminny „Eko-Przyszłość” udziela właścicielowi nieruchomości pisemnej odpowiedzi w ciągu 
14 dni od daty wpływu pisma.

§ 3. Traci moc uchwała nr V/22/2012 Zgromadzenia Związku Międzygminnego
"EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 1 października 2012 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.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego.
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