
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 5 ustawy z dnia 20

grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 712) oraz  4 ust. 2

Statutu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina" (Dz. Urz. Woj.

Wielkopolskiego z dnia 13 lutego 2013 r. poz. 1500 ze zm.) uchwala się, co następuje:

1.W uchwale Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta

Gmina" z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za

usługi zagospodarowania odpadów, korzystania z obiektów, instalacji i urządzeń

Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina" od dnia 1 stycznia

2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 oraz od dnia 1 stycznia 2020 r.  3 otrzymuje

następujące brzmienie:

„ 3.1. Upoważnia się Zarząd Związku do ustalania w sytuacjach: uzasadnionych

wynikami ekonomicznymi Związku i/lub wymogami ochrony środowiska i/lub

związanych, z osiągnięciem efektu ekologicznego, na wniosek Przewodniczącego

Zarządu Związku:
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1)innych (wyższych lub niższych) cen jednostkowych, o których mowa w 1,

z wyłączeniem odpadów o kodach 20 03 01, 19 12 12, 20 02 01 A,

20 02 01 B i 20 03 02 A, z zastrzeżeniem ust. 3,

2)stawek opłat za inne niż wymienione w 1 usługi świadczone przez Związek

Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina".

2. Upoważnia się Zarząd Związku do podejmowania decyzji o nieodpłatnym

przyjmowaniu odpadów w następujących przypadkach:

1)odpadów powstałych  w wyniku  prowadzonych  na  terenie gmin

członkowskich Związku akcji proekologicznych, pilotażowych akcji zbiórki

selektywnej, katastrof i zdarzeń losowych,

2)odpadów, których przyjęcie jest niezbędne dla uzyskania wymaganego

efektu ekologicznego,

3)odpadów pochodzących z gospodarstw domowych i dostarczanych przez

osoby  fizyczne  wysegregowanych  odpadów w postaci  baterii   i

akumulatorów oraz selektywnie dostarczonych odpadów opakowaniowych.

3. Upoważnia się Zarząd Związku do ustalania, na wniosek Przewodniczącego Zarządu

Związku, innych (wyższych lub niższych) cen jednostkowych, o których mowa w 1 ust.

2 w odniesieniu do odpadów o kodach 20 03 01, 19 12 12, 20 02 01 A, 20 02 01 B

i 20 03 02 A w przypadku przyjmowania tych odpadów do zagospodarowania w ramach

usługi świadczonej, jako instalacja przewidziana do zastępczej obsługi regionu

gospodarki odpadami."

2.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

4.   Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w urzędach gmin

oraz w BIP Związku oraz gmin członków Związku
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W przypadku wystąpienia awarii regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów

komunalnych lub w innych przypadkach, o których mowa w art. 38 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. o odpadach, uniemożliwiających przyjmowanie zmieszanych odpadów

komunalnych lub odpadów zielonych od podmiotów odbierających odpady komunalne od

właścicieli nieruchomości odpady te przekazuje się do instalacji przewidzianych do zastępczej

obsługi tego regionu, wskazanych w uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu

gospodarki odpadami.

Uchwała Nr XXXI/811/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego^ dnia 29 maja 2017
r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na

lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym (wraz ze zmianami) określa stanowiący

własność Związku Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw" jako

instalację regionalną dla obsługi regionu X oraz instalację zastępczą dla regionów w uchwale

wymienionych.

Zróżnicowanie cen za zagospodarowanie odpadów w ramach poszczególnych

regionów gospodarki odpadami w sytuacji, gdy cena za zagospodarowanie odpadów

w instalacji zastępczej jest niższa niż w instalacji regionalnej może prowadzić do

nadużywania możliwości zagospodarowania w/w grup odpadów poza regionem, w którym

zostały wytworzone. Wobec powyższego konieczne jest bieżące monitorowanie cen

zagospodarowania odpadów o kodach 20 03 01,19 12 12, 20 02 01 i 20 03 02 w celu uniknięcia

prób zagospodarowania tych odpadów poza regionem gospodarki odpadami. W tym celu

zasadne jest upoważnienie Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina" do

ustalania na wniosek Przewodniczącego Zarządu Związku innych (wyższych lub niższych) cen

jednostkowych, w odniesieniu do odpadów o kodach 20 03 01,19 12 12, 20 02 01 A, 20 02 01 B

i 20 03 02 A w przypadku przyjmowania tych odpadów do zagospodarowania w ramach usługi

świadczonej, jako instalacja przewidziana do zastępczej obsługi regionu gospodarki

odpadami.
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