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UCHWAŁA NR XXIV/79/2014
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6
z dnia 28 kwietnia 2014r.
w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za
uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz przejęcia od właścicieli nieruchomości
obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz
utrzymywania tych pojemników w odpowiednim stanie
Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2013r., poz. 594 ze zm.) w związku z art. 6r ust. 3 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 1399 ze zm.), oraz
art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych (tekst jednolity: Dz. U. 2011 Nr 197, poz. 1172 ze
zmianami) § 3 pkt 1) lit. l) uchwały Nr XV/47/2013 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia
12 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku Celowego Gmin MG-6 (Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego z 2013r., poz. 855), uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi bezpośrednio od
właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Gorzów Wlkp. odbierane będą w każdej ilości następujące rodzaje
odpadów:
1) zmieszane odpady komunalne,
2) selektywnie zebrane odpady w pojemnikach lub workach:
a) odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego - szkło,
b) pozostałe odpady komunalne poza odpadami ulegającymi biodegradacji i zielonymi,
c) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone
– biodegradowalne i zielone.
3) pozostałe odpady zbierane selektywnie:
a) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
b) przeterminowane leki i chemikalia,
c) zużyte baterie i akumulatory,
d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
e) odpady budowlane i rozbiórkowe,
f) zużyte opony.
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§ 2. 1 W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi bezpośrednio od
właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Santok, Kłodawa, Deszczno, Bogdaniec i Lubiszyn odbierane będą
w każdej ilości następujące rodzaje odpadów:
1) zmieszane odpady komunalne,
2) selektywnie zebrane odpady w pojemnikach lub workach:
a) odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego – szkło,
b) odpady z tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych,
c) odpady z papieru i tektury,
d) odpady zielone.
3) pozostałe odpady zbierane selektywnie:
a) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
b) przeterminowane leki i chemikalia,
c) zużyte baterie i akumulatory,
d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
e) odpady budowlane i rozbiórkowe,
f) zużyte opony.
§ 3. 1. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu
Miasta Gorzowa Wlkp.:
1) odpady komunalne zmieszane:
a) nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu – dla budynków jednorodzinnych,
b) nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu – dla budynków wielorodzinnych.
2) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny określony w § 1 ust. 1 pkt 2 niniejszej uchwały:
a) nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu (odpady biodegradowalne i zielone, pozostałe odpady komunalne)
nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu (szkło) – dla budynków jednorodzinnych,
b) nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu (odpady biodegradowalne i zielone, pozostałe odpady komunalne,
szkło) – dla budynków wielorodzinnych.
2. pozostałe odpady zbierane selektywnie wymienione w § 1 ust. 1 pkt 3 lit. a – f niniejszej uchwały,
odbierane nie rzadziej niż raz w miesiącu, na podstawie harmonogramu umieszczonego na stronie internetowej
Związku Celowego Gmin MG-6.
§ 4. 1 Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu
Gminy Santok, Kłodawa, Deszczno, Bogdaniec i Lubiszyn:
1) odpady komunalne zmieszane:
a) nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie – dla budynków jednorodzinnych,
b) nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie – dla budynków wielorodzinnych.
2) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny określony w § 1 ust. 1 pkt 2 niniejszej uchwały:
a) nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu – dla budynków jednorodzinnych,
b) nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu – dla budynków wielorodzinnych.
2. pozostałe odpady zbierane selektywnie wymienione w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. a – f niniejszej uchwały,
odbierane nie rzadziej niż raz w miesiącu, na podstawie harmonogramu umieszczonego na stronie internetowej
Związku Celowego Gmin MG-6.
§ 5. 1. Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) świadczą usługi na rzecz
mieszkańców w zakresie przyjmowania w każdej ilości następujących frakcji odpadów:
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1) papier, tektura, opakowania,
2) szkło, odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego,
3) tworzywa sztuczne, w tym opakowania i opakowania wielomateriałowe,
4) metal, w tym odpady opakowaniowe,
5) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone,
6) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
7) przeterminowane leki i chemikalia,
8) zużyte baterie i akumulatory,
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
10) odpady budowlane i rozbiórkowe,
11) zużyte opony.
2. Adresy, godziny otwarcia Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych udostępnione będą
na stronie internetowej Związku Celowego Gmin MG-6.
3. Sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
1) Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczą do punktów selektywnej zbiórki odpady komunalne
zebrane w sposób selektywny:
a) odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego – szkło,
b) pozostałe odpady komunalne poza odpadami ulegającymi biodegradacji i zielonymi,
c) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone
– biodegradowalne i zielone,
d) odpady z tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych,
e) odpady z papieru i tektury.
2) Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów gabarytowych,
zużytych baterii, akumulatorów, przeterminowanych leków i chemikalii, zużytych opon oraz odpadów
budowlanych i rozbiórkowych odbywać się będzie w wyznaczonych miejscach na obszarze Związku Celowego
Gmin MG-6, w określonych terminach i godzinach zbiórki. Informacja zostanie przekazana właścicielom
nieruchomości przez Biuro Związku Celowego Gmin MG-6;
3) Zbiórka przeterminowanych leków, odbywać się będzie w wyznaczonych przez Związek Celowy Gmin
MG-6 punktach selektywnej zbiórki odpadów – punktach aptecznych i aptekach. Informacja zostanie
przekazana właścicielom nieruchomości przez Biuro Związku Celowego Gmin MG-6.
§ 6. Odpady komunalne wymienione w § 1ust. 1 pkt 1, 2 lit. c, § 2 ust. 1 pkt 1, 2 d niniejszej uchwały
odebrane od właścicieli nieruchomości zostaną przekazane do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów
komunalnych lub do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi regionu w przypadku, gdy ta instalacja
uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn, zgodnie z „Planem Gospodarki Odpadami
dla Województwa Lubuskiego” przyjętego przez Sejmik Województwa Lubuskiego uchwałą Nr XXX/281/12
z dnia 10 września 2012 roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego
na lata 2012 – 2017 z perspektywą do 2020r. oraz uchwale Nr XXXIII/351/12 Sejmiku Województwa
Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2012r. zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami
dla województw lubuskiego na lata 2012 – 2017 z perspektywą do 2020r.
§ 7. 1. Przejmuje się od właścicieli nieruchomości obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki do
zbierania odpadów komunalnych oraz obowiązek utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym.
2. Obowiązek określony w ust. 1 będzie realizowany przez przedsiębiorcę odbierającego odpady
komunalne.
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§ 8. Traci moc uchwała Nr XVII/159/2013 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia
25 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian
za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz przejęcia od właścicieli nieruchomości
obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania
tych pojemników w odpowiednim stanie.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Celowego Gmin MG-6.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie 1 lipca 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Celowego Gmin MG-6
Tadeusz Koper

