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UCHWAŁA NR X/34/2013
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "OBRA"
z dnia 29 stycznia 2013 r.
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 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz art. 40 ust. 1 w związku z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i § 7 ust. 1 pkt 8 statutu
Związku Międzygminnego „Obra” (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 3836),
Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Obra” uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i tych, o których mowa w art. 6j ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminie, od 1 lipca 2013 r. odbiera się:
1) odpady komunalne;
2) nieograniczoną ilość następujących rodzajów odpadów komunalnych selektywnie zbieranych bezpośrednio
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:
a) tworzywa sztuczne, puszki aluminiowe;
b) papier, tektura, odzież;
3) szkło zdeponowane w pojemnikach usytuowanych w gniazdach recyklingowych;
4) zużyte baterie z pojemników umieszczonych w placówkach oświatowych, urzędach gmin i innych
obiektach użyteczności publicznej;
5) przeterminowane leki z pojemników umieszczonych w aptekach i punktach aptecznych, działających na
terenie gmin-uczestników Związku;
6) inne odpady komunalne selektywnie zbierane oraz wymienione w ust. 2 i 3 - w punktach selektywnego
zbierania odpadów komunalnych, powstałych w każdym sektorze;
2. W punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 6, przyjmuje
się od właścicieli nieruchomości, o których mowa w ust.1 nieograniczoną ilość selektywnie zebranych niżej
wymienionych odpadów:
1) papier i tektura, w tym opakowania;
2) metal, w tym opakowania;
3) tworzywa sztuczne, w tym opakowania;
4) szkło, w tym opakowania;
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5) opakowania wielomateriałowe;
6) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
8) przeterminowane leki i chemikalia;
9) zużyte baterie i akumulatory;
10) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
11) odpady zielone (trawa i liście);
12) gałęzie, drewno;
13) zużyte opony;
14) gruz budowlany;
3. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i pkt
2), będzie prowadzone zgodnie z częstotliwością określoną w regulaminach utrzymania czystości i porządku
w gminach – uczestnikach Związku,
4. Odbieranie odpadów komunalnych selektywnie zebranych od właścicieli nieruchomości, o których
mowa w ust. 1 pkt 3), będzie prowadzone zgodnie z częstotliwością określoną w regulaminach utrzymania
czystości i porządku w gminach – uczestnikach Związku.
§ 2. Ustala się, iż w zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez
właścicieli nieruchomości niezamieszkałych odbiera się:
1. odpady komunalne zgodnie z częstotliwością określoną w regulaminie utrzymania czystości i porządku
w gminach – uczestnikach Związku.
2. odpady komunalne selektywnie zebrane zgodnie z częstotliwością określoną w regulaminie utrzymania
czystości i porządku w gminach – uczestnikach Związku, w nieograniczonych ilościach w zakresie odpadów,
o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1), 3), 4) i 5).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „Obra”.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 lipca 2013 r.
Przewodniczący
(-) Andrzej Rogozinski

