
 

 

UCHWAŁA NR 81/XVII/2022 

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA 

ODPADÓW SELEKT" 

z dnia 23 sierpnia 2022 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 

Na podstawie art. 6 r ust. 3, ust. 3a, ust. 3b, ust. 3c  i ust. 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości  i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r, poz. 1297 ze zm.) oraz art. 40 ust. 1 w związku 

z art. 69 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r, poz. 559 ze zm.) oraz  

§ 6 i § 12 Statutu Związku - Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi: 

1. Odbiór bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych następujących frakcji odpadów  

komunalnych z gospodarstw domowych: 

1) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 

2) Selektywnie zbierane odpady komunalne: 

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

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

opakowaniowe z metali, opakowania wielomateriałowe, 

c) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, 

d) bioodpady – odpady kuchenne pochodzenia roślinnego – resztki owoców i warzyw, w tym m.in. obierki, 

ogryzki, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie oraz  odpady zielone tj. pozostałości roślinne - trawa, 

liście, drobne gałązki, kwiaty cięte, zwiędłe, doniczkowe, także system korzeniowy bez ziemi, łupiny 

orzechów, igliwie, szyszki, 

e) odpady wielkogabarytowe, 

f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

g) zużyte opony w ilości 4 szt. rocznie od mieszkańca. 

2. Odbiór bezpośrednio od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe następujących frakcji odpadów  

komunalnych: 

1) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 

2) Selektywnie zbierane odpady komunalne: 
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a) papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, 

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

opakowaniowe z metali, opakowania wielomateriałowe, 

c) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, 

d) bioodpady – odpady kuchenne pochodzenia roślinnego – resztki owoców i warzyw, w tym m.in. obierki, 

ogryzki, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie oraz  odpady zielone tj. pozostałości roślinne - trawa, 

liście, drobne gałązki, kwiaty cięte, zwiędłe, doniczkowe, także system korzeniowy bez ziemi, łupiny 

orzechów, igliwie, szyszki. 

3. Następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż raz na tydzień z budynków 

wielolokalowych i nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

2) odpady komunalne segregowane: 

a) papier i tektura, tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe, odpady metali - nie rzadziej 

niż raz na cztery tygodnie, 

b) szkło – nie rzadziej niż raz  na osiem tygodni, 

c) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony - nie rzadziej niż dwa 

razy do roku, 

d) bioodpady – w okresie od kwietnia do listopada nie rzadziej niż raz na tydzień z budynków 

wielolokalowych i nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych; 

w okresie od grudnia do marca nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z budynków wielolokalowych i nie 

rzadziej niż raz na cztery tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

4. Następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których znajdują się 

domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie, 

2) odpady komunalne segregowane: 

a) papier i tektura, tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe, odpady metali - nie rzadziej 

niż raz na cztery tygodnie, 

b) szkło - nie rzadziej niż raz na osiem tygodni, 

c) bioodpady - w okresie od kwietnia do listopada nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; w okresie od 

grudnia do marca nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie. 

5. Pojęcia, częstotliwość  i sposób pozbywania się wyżej wymienionych odpadów komunalnych określa 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania 

Odpadów – SELEKT”. 

6. Dodatkowo odbiera się w punktach  selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zwanych dalej  

PSZOK, następujące frakcje odpadów komunalnych powstające w gospodarstwach domowych: 

1) w ilości nieograniczonej: 

a) papier i tektura, w tym opakowania, 

b) metal, w tym opakowania (puszki, nakrętki, kapsle itp.) 

c) tworzywa sztuczne, 

d) szkło, w tym opakowania, 

e) opakowania wielomateriałowe, 

f) bioodpady, 

g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

h) przeterminowane leki, 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 2 – Poz. 6230



i) chemikalia, opakowania po farbach i lakierach, 

j) świetlówki, żarówki, termometry rtęciowe, 

k) przeterminowane leki, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych w wyniku przyjmowania 

produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, 

w szczególności igły i strzykawki, 

l) zużyte baterie i akumulatory, 

m) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

n) styropian opakowaniowy, 

2) w ilości ograniczonej: 

a) odpady budowlane i rozbiórkowe, w ilości 100 kg jednorazowo od mieszkańca, 

b) zużyte opony, w ilości 4 szt. rocznie od mieszkańca. 

7. Wykaz działających PSZOK oraz adresy i godziny otwarcia zamieszczone są w Biuletynie Informacji 

Publicznej Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” w  Czempiniu. 

§ 2. Właściciele nieruchomości położonych na terenie gmin członkowskich wchodzących w skład związku, 

z których są odbierane odpady komunalne i którzy ponoszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

mają prawo zgłaszania telefonicznie  na numer: 61 28 26 303 lub 61 28 23 358, listownie na adres biura 

związku: Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”, ul. Kościańskie 

Przedmieście 2B, 64-020 Czempiń lub drogą poczty elektronicznej na adres: czo.selekt@czempin.pl, 

przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

Zgłoszenie takie może dotyczyć: nieodebrania odpadów z nieruchomości w terminie wynikającym 

z harmonogramu lub ich nieprzyjęcia do PSZOK, niewłaściwego wykonania usługi w zakresie wykonania 

odbioru odpadów, postępowania z pojemnikiem/pojemnikami na odpady, mieszania odpadów selektywnie 

zebranych, pozostawienia odpadów lub ich części na nieruchomości, żądania opłat za świadczone usługi, 

nieterminowego ich świadczenia oraz wszelkich innych sytuacji, które w ocenie mieszkańców zamieszkujących 

nieruchomości położone na obszarze działania związku świadczą o nieprawidłowym wykonywaniu usługi 

przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych. Po wpływie zgłoszenia i zweryfikowaniu osoby zgłaszającej w systemie ponoszonych 

opłat, pracownicy Biura Związku w terminie miesiąca wyjaśniają zdarzenie, działanie lub zaniechanie będące 

przedmiotem zgłoszenia, z odbierającym odpady przedsiębiorcą lub prowadzącym punkt selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych. 

O sposobie załatwienia zgłoszenia informują zgłaszającego. W sytuacji, gdyby zgłaszający uznał, że sposób 

załatwienia zgłoszenia nie odpowiada jego żądaniu lub nie stanowi naprawienia wyrządzonej szkody, 

zgłaszający w pouczeniu dotyczącym rozpatrzenia zgłoszenia otrzyma informację o prawie wystąpienia 

o naprawienie szkody na zasadach ogólnych do sądu powszechnego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku. 

§ 4. Traci moc uchwała nr 21/V/2019 z dnia 29 października 2019 roku. 

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

Województwa Wielkopolskiego 

Przewodnicząca  

(-) Honorata Kozłowska  
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