
UCHWAŁA NR VII/32/2020
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN KRAJNY W ZŁOTOWIE

z dnia 17 lutego 2020 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gmin członkowskich Związku Gmin Krajny 

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 69 ust. 2 i 3 ustawyz dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 2a oraz ust. 2c, art. 6r ust.3, 
ust. 3a, ust. 3b, ust. 3c i ust. 3d ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Pile oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie, Zgromadzenie Związku 
Gmin Krajny uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania i zbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności obejmujący: 

1) rodzaje i ilości odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, 

2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

3) sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK), 

4) 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, 

5) ograniczenie ilości odpadów komunalnych odbieranych lub przyjmowanych przez Punkt Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych w zamian za pobraną opłatę. 

§ 2. Odpady komunalne z terenu gmin członkowskich Związku Gmin Krajny odbierane są od właścicieli 
nieruchomości zamieszkanych, niezamieszkanych, mieszanych (nieruchomości, które w części stanowią 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy a powstają odpady komunalne) oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub 
innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

§ 3. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi odbierane i zbierane są powstałe na nieruchomości następujące frakcje odpadów komunalnych: 

1) grupa I: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; 

b) papier, 

c) metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

d) szkło, 

e) bioodpady.

2) grupa II: 

a) odpady niebezpieczne, 

b) przeterminowane leki 

c) przeterminowane chemikalia, 

d) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi, w szczególności igieł i strzykawek, 
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e) zużyte baterie i akumulatory, 

f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

g) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

h) zużyte opony (w ilości nieprzekraczającej rocznie 8 szt. na nieruchomość, a w przypadku zabudowy 
wielolokalowej na jeden lokal mieszkalny), 

i) odpady budowlane i rozbiórkowe (w ilości nieprzekraczającej rocznie 400 kg na nieruchomość, a w 
przypadku zabudowy wielolokalowej na jeden lokal mieszkalny), 

j) tekstylia i odzież.

§ 4. 1. Frakcje z grupy I określone w § 3 pkt 1) odbierane są bezpośrednio z nieruchomości, z wyłączeniem 
bioodpadów wytworzonych w nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, 
których właściciele będą kompostowali bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 
przydomowym (zgodnym z wymogami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku w części 
dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi, obowiązującym na terenie Związku Gmin Krajny), a także 
zbierane będą w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z wyłączeniem niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych. 

2.  Frakcje z grupy II określone w § 3 pkt 2) zbierane są w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych zlokalizowanych na terenie gmin członkowskich Związku Gmin Krajny, po ich dostarczeniu przez 
mieszkańców.

§ 5. 1. Odbieranie odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości prowadzone jest 
z następującą częstotliwością: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 

a) dla budynków wielolokalowych – nie rzadziej niż raz na tydzień, 

b) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

c) dla nieruchomości niezamieszkanych – nie rzadziej niż raz w miesiącu;

2) papier - nie rzadziej niż raz w miesiącu; 

3) metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe - nie rzadziej niż raz w miesiącu; 

4) szkło - nie rzadziej niż raz w miesiącu; 

5) bioodpady: 

a) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych– w okresie od 1 kwietnia do 31 października – nie rzadziej niż 
raz na dwa tygodnie, w okresie od 1 listopada do 31 marca – nie rzadziej niż raz w miesiącu (z wyłączeniem 
bioodpadów wytworzonych w nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi, których właściciele będą kompostowali bioodpady stanowiące odpady komunalne 
w kompostowniku przydomowym)

b) dla budynków wielolokalowych - w okresie od 1 kwietnia do 31 października – nie rzadziej niż raz na 
tydzień, w okresie od 1 listopada do 31 marca – nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

c) dla nieruchomości niezamieszkanych – nie rzadziej niż raz w miesiącu.

2.  Odbiór odpadów komunalnych wymienionych w § 3 odbywa się z pojemników lub worków odpowiednio 
oznaczonych przez przedsiębiorcę świadczącego usługi odbioru odpadów na podstawie zawartej umowy ze 
Związkiem Gmin Krajny. 

3.  Harmonogram odbioru odpadów zostanie udostępniony na stronie internetowej Związku Gmin Krajny 
www.zgk.zlotow.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 6. 1. W zamian za uiszczoną opłatę Związek Gmin Krajny przejmuje obowiązek wyposażenia nieruchomości 
w pojemniki lub worki służące do zbierania odpadów komunalnych. 

2.  W dniu odbioru odpadów zebranych selektywnie gromadzonych w workach, dostarczane będą puste worki 
na frakcje, które zostały zabrane w ilości 1:1.
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§ 7. 1. Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowane na terenie Związku Gmin 
Krajny przyjmują następujące odpady komunalne: 

a) papier, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, 

b) tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe 
wielomateriałowe, odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, 

c) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, 

d) bioodpady, 

e) odpady niebezpieczne, 

f) przeterminowane leki i chemikalia, 

g) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, 
w szczególności igieł i strzykawek, 

h) zużyte baterie i akumulatory, 

i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

j) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

k) zużyte opony (w ilości nieprzekraczającej rocznie 8 szt. na nieruchomość, a w przypadku zabudowy 
wielolokalowej na jeden lokal mieszkalny), 

l) odpady budowlane i rozbiórkowe (w ilości nieprzekraczającej rocznie 400 kg na nieruchomość, a w przypadku 
zabudowy wielolokalowej na jeden lokal mieszkalny)

m) tekstylia i odzież.

2.  Odpady wymienione w § 7 ust.1 są przyjmowane w PSZOK bezpłatnie, w ramach uiszczonej przez 
właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

3.  Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmują wyłącznie odpady komunalne 
dostarczone przez właścicieli nieruchomości w ich własnym zakresie i na ich własny koszt. 

4.  Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Odpady przyjmują odpady komunalne 
posegregowane na poszczególne frakcje. 

5.  Przyjęcie odpadów komunalnych odbywa się po sprawdzeniu zgodności z wykazem odpadów 
dopuszczonych do zbierania w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, ich czystości i składu. 

6.  Informacje o lokalizacjach i godzinach otwarcia PSZOK są udostępnione na stronie internetowej Związku 
Gmin Krajny www.zgk.zlotow.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 8. 1. Dopuszcza się możliwość zorganizowania tzw. mobilnych zbiórek odpadów komunalnych po 
wcześniejszym poinformowaniu mieszkańców. 

2.  Odpady w ramach tzw. mobilnych zbiórek odebrane będą bezpłatnie, w ramach uiszczonej przez właściciela 
nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 9. 1. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 
od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 
właściciel nieruchomości może zgłosić nieprawidłowości, w jednej z poniższych form: 

1) pisemnie na adres Biura Związku Gmin Krajny; 

2) pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@zgk.zlotow.pl.

2. Reklamacja powinna zawierać: 

1) dokładny adres nieruchomości, na której usługa została niewłaściwe wykonana, 

2) dane właściciela nieruchomości, 

3) rodzaj niewłaściwie wykonanej usługi, 

4) krótki opis zdarzenia.
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3.  Zgłoszeń dokonywać należy w terminie niezwłocznym, nie później niż w ciągu 24h po zaistnieniu 
zdarzenia, w którym usługa została niewłaściwie wykonana. 

4.  Wszystkie reklamacje wnoszone w sposób określony w ust. 1 rozpatrywane będą bez zbędnej zwłoki, 
nie później niż w terminie 7 dni roboczych. W przypadku reklamacji szczególnie skomplikowanej, wymagającej 
dodatkowego wyjaśnienia, wnoszący reklamację zostanie poinformowany o nowym terminie załatwienia sprawy. 

5.  Odpowiedź na złożoną reklamację zostanie przekazana w takiej formie w jakiej została złożona, chyba że 
składający reklamację określi inny sposób, w jaki ma być udzielona odpowiedź, spośród określonych w ust.1. 

6.  Jeżeli w reklamacji nie wskazano adresu wnoszącego i rozpatrujący reklamację nie ma możliwości ustalenia 
adresu reklamującego na podstawie posiadanych danych, reklamacje pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 10. Traci moc: 

1) Uchwała Nr X/34/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 22 kwietnia 2013 r. (Dziennik 
Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2014r. poz. 930) w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie 
Związku Gmin Krajny

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Krajny w Złotowie. 

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 kwietnia 2020 roku. 

 

Przewodniczący Zgromadzenia 
Związku Gmin Krajny 

w Złotowie 

Stanisław Wojtuń
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