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Propozycje zmian do Regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” 

oraz powiązanych z Regulaminem uchwał 

 

 

Opracowanie: Zespół ds. opracowania zmian do Regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” oraz powiązanych 

z Regulaminem uchwał 

 

 

Zarządzeniem nr 3/2019 Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty 

Region” z dnia 31 stycznia 2019 r. powołany został Zespół ds. opracowania zmian do 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Czysty 

Region” oraz powiązanych z Regulaminem uchwał w składzie: 

1. Dorota Stanek 

2. Jarosław Lewczak 

3. Witold Lipowski 

4. Magdalena Altheim 

5. Anna Piróg 

6. Mikołaj Miścicki 

7. Anna Krajza 

W pracach Zespołu udział wzięli także Brygida Kolenda-Łabuś i Ewa Dudzińska (ZMCR), 

Marian Janas (RCZiUO „Czysty Region”), Grzegorz Mankiewicz, Anna Cholewińska, Monika 

Gadomska (Usługi Komunalne Sp. z o.o.). Pierwsze posiedzenie odbyło się 31 stycznia 2019 r. 

w siedzibie Związku, na Przewodniczącą Zespołu wybrano Annę Piróg. 

 

Do zadań powołanego Zespołu należy: 

- weryfikacja obowiązujących regulacji w kontekście zgodności z zapisami aktów 

prawnych wyższego rzędu; 

- propozycja nowych uregulowań; 
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- konsultacja projektu z przedstawicielami gmin członkowskich Związku poprzez udział 

w spotkaniach sołtysów lub posiedzeniach komisji rad gmin. 

Ustalono, że prace Zespołu prowadzone będą zgodnie z obowiązującym stanem prawnym bez 

uwzględniania planowanych zmian ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

 

Najważniejszą kwestią omawianą przez Zespół było dostosowanie regulaminu do 

Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego 

zbierania wybranych frakcji odpadów, które weszło w życie z dniem 1 lipca 2017 r. Zgodnie 

z rozporządzeniem zmieniającym w/w rozporządzenie, w przypadku gdy umowa na odbiór 

odpadów zostanie rozwiązana albo wygaśnie przed dniem 30 czerwca 2019 r., dopuszcza się 

zawarcie kolejnej umowy na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości określającej wymagania w zakresie selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych w sposób niezgodny z rozporządzeniem, na czas nie dłuższy 

niż do dnia 1 stycznia 2020 r. Oznacza to, że do regulaminu należy wprowadzić selektywnie 

zbieranie odpadów ulegających biodegradacji (ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów) 

w zabudowie wielorodzinnej oraz z nieruchomości niezamieszkałych na których powstają 

odpady komunalne, jak również selektywne zbieranie papieru z nieruchomości 

niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne. Selektywną zbiórką bioodpadów 

oraz papieru należy objąć również domki letniskowe. Funkcjonująca dotychczas akcyjna 

zbiórka odpadów ulegających biodegradacji z nieruchomości wielorodzinnych uwzględnia 

jedynie zbiórkę odpadów zielonych w okresie prac pielęgnacyjnych z pominięciem 

bioodpadów produkowanych przez mieszkańców. Zmiany winny wejść w życie z dniem 1 lipca 

2019 r., bowiem obowiązujące umowy na odbiór odpadów z terenu gmin Polska Cerekiew, 

Ujazd, Leśnica, Cisek, Kolonowskie, Izbicko kończą się w dniu 30 czerwca 2019 r. 

Wprowadzenie selektywnej zbiórki bioodpadów oraz papieru z nieruchomości 

niezamieszkałych pociąga za sobą wyznaczenie nowych stawek za odbiór odpadów 

(właściciele nieruchomości niezamieszkałych uiszczają opłatę zależną od pojemności 

zadeklarowanego pojemnika), wezwania właścicieli do zmiany deklaracji, zakup nowych 

pojemników i ich terminowe podstawienie.  

Zespół pracował również nad wprowadzeniem selektywnego zbierania popiołu. Jak wynika 

z ministerialnych doniesień, zbieranie popiołu z pojemników brązowych przeznaczonych na 

odpady ulegające biodegradacji nie jest zgodnie z obowiązującym prawem (jak wskazuje 

rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji 
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odpadów, do brązowego pojemnika należy wrzucać jedynie odpady ulegające biodegradacji). 

Ponadto art. 6r ust. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopuszcza 

zmniejszenie częstotliwości odbioru bioodpadów zimą (od października do końca marca), 

jednakże nie oznacza to możliwości całkowitej rezygnacji z odbierania bioodpadów w tym 

okresie (w gospodarstwach domowych bioodpady powstają cały rok i nakłanianie 

mieszkańców do wrzucania ich zimą do pojemników na odpady zmieszane jest niezgodne 

z ustawą). Z tego względu zaproponowano by popiół odbierać z pojemników zakupionych 

przez właściciela nieruchomości, który zgłasza jednorazowo zapotrzebowanie na odbiór 

popiołu i otrzymuje odpowiednią naklejkę do umieszczenia na własnym pojemniku. 

Szczegółowy zakres propozycji przedstawia poniższa tabela. 
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Tab. 1. Propozycje zmian do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” oraz 

powiązanych z Regulaminem uchwał 

Lp. Proponowana zmiana Zakres zmian Uzasadnienie Następstwa wprowadzenia zmiany 

1 Wprowadzenie 

szczegółowych definicji 

pojęć dot. odbieranych 

odpadów 

1) Doprecyzowanie definicji 

odpadów budowlanych 

i rozbiórkowych; 

2) Wprowadzenie definicji 

odpadów ulegających 

biodegradacji; 

3) Rozszerzenie definicji 

„niesegregowane odpady 

komunalne”; 

4) Wprowadzenie definicji zbiórki 

akcyjnej; 

5) Wprowadzenie definicji 

„odpady wielkogabarytowe”; 

 

Dostosowanie przepisów prawa 

lokalnego do systemu 

gospodarowania odpadami na 

terenie Związku. Aktualnie 

przyjęta definicja dot. odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych nie 

określa szczegółowo rodzaju 

odbieranych odpadów i 

przyjmowanych na RIPOK 

(RIPOK nie odbiera zmieszanych 

odpadów z budowy – kod 170904, 

jedynie rozsegregowane). 

Ułatwienie mieszkańcom zasad 

prawidłowego postępowania 

z odpadami komunalnymi. 

Ułatwienie prowadzonych działań 

informacyjno-edukacyjnych 

2 Wprowadzenie 

selektywnego zbierania 

odpadów ulegających 

biodegradacji 

w zabudowie 

zamieszkałej 

wielorodzinnej 

i w zabudowie 

niezamieszkałej (w tym 

domki rekreacyjne 

i wypoczynkowe oraz 

 Nieruchomości niezamieszkałe: 

1) Wprowadzenie opcjonalnego 

wyboru selektywnego zbierania 

odpadów ulegających 

biodegradacji na 

nieruchomościach 

niezamieszkałych (w tym 

wprowadzenie możliwości 

kompostowania – nie dot. 

ROD, gdzie obowiązek 

Obowiązek wynika z przepisów 

Rozporządzenia Ministra 

Środowiska w sprawie 

selektywnego zbierania 

wybranych frakcji odpadów oraz 

art. 6r ust. 3b ustawy 

o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach. 

 

1) Obowiązek wyznaczenia dodatkowej, 

nowej stawki za odbiór bioodpadów 

dla każdej wielkości pojemnika z 

nieruchomości niezamieszkałych; 

2) Zakup i podstawienie pojemników, 

wyznaczenie kolejnej trasówki 

(pojemniki muszą być podstawione 

do końca czerwca 2019 r.); 

3) Zmiana druku deklaracji; 
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rodzinne ogródki 

działkowe) 

kompostowania wynika z 

przepisów Regulaminu ROD); 

2) Pojemność pojemników w 

zabudowie niezamieszkałej – 

od zapotrzebowania – 120 l. i 

240 l. 

3) Częstotliwość odbioru w 

zabudowie niezamieszkałej: 

o raz na 2 tyg. w okresie 

IV – XI,  

o w okresie XII– III raz 

na 2 mies. 

 Zabudowa wielorodzinna: 

1) Pojemność pojemników w 

zabudowie wielorodzinnej nie 

mniej niż 240 l. na punkt 

zbiórki 

2) Częstotliwość odbioru w 

zabudowie wielorodzinnej w  

gminie miejskiej oraz w części 

miejskiej gminy miejsko-

wiejskiej:  

o w okresie IV – XI -  nie 

rzadziej raz na tydz.,  

o w okresie XII – III – raz 

na 2 tyg. 

3) Częstotliwość odbioru w 

zabudowie wielorodzinnej w  

gminie wiejskiej oraz w części 

wiejskiej gminy miejsko-

wiejskiej: 

o w okresie IV – XI – nie 

rzadziej niż raz na 2 

tyg; 

4) Wezwanie wszystkich właścicieli 

nieruchomości niezamieszkałych do 

zmian w deklaracji; 

5)  Podjęcie działań informacyjno-

edukacyjnych; 

6) Należy przemyśleć wcześniejsze 

rozeznanie zapotrzebowania na 

pojemnik na bioodpady wśród 

właścicieli nieruchomości 

niezamieszkałych. Wynik może mieć 

znaczący wpływ na oferty złożone w 

przetargach na odbiór odpadów z 

terenu gmin nieobjętych in-hause 

(ew. umożliwienie łącznego zbierania 

bioodpadów z nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych). 
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o w okresie XII – III – nie 

rzadziej raz na miesiąc; 

3 Wprowadzenie 

selektywnej zbiórki 

papieru z terenu 

nieruchomości 

niezamieszkałych (w 

tym domki rekreacyjne 

i wypoczynkowe oraz 

rodzinne ogródki 

działkowe) 

1) Selektywna zbiórka papieru z 

pojemników o pojemności 120, 

240 i 1100 l. (opcjonalnie 

worków w przypadku braku 

miejsca na przechowywanie 

pojemników, w innych 

uzasadnionych przypadkach i w 

przypadku domków 

letniskowych); 

2) Częstotliwość odbioru: raz na 

miesiąc (tak jak tworzyw 

sztucznych); 

3) Rezygnacja z pojemników o 

pojemności 60l i 660l 

(pojemniki są niedostępne w 

sprzedaży); 

Obowiązek wynika z przepisów 

Rozporządzenia Ministra 

Środowiska w sprawie 

selektywnego zbierania 

wybranych frakcji odpadów 

 

1) Obowiązek wyznaczenia dodatkowej, 

nowej stawki za odbiór dla każdej 

wielkości pojemnika dla 

nieruchomości niezamieszkałych 

2) Zakup i podstawienie pojemników, 

wyznaczenie kolejnej trasówki i 

zmiana harmonogramu wywozu 

odpadów (pojemniki muszą być 

podstawione do końca czerwca 2019 

r.); 

3) Zmiana druku deklaracji; 

4) Wezwanie wszystkich właścicieli 

nieruchomości niezamieszkałych do 

zmian w deklaracji; 

5) Podjęcie działań informacyjno-

edukacyjnych; 

4 Wprowadzenie 

selektywnego zbierania 

popiołu z nieruchomości 

zamieszkałych w 

zakupionych przez 

właścicieli 

nieruchomości 

pojemnikach 

1) Zakup pojemnika (metalowego 

lub opcjonalnie plastikowego w 

kolorze szarym zgodnego z 

normami), jego utrzymanie w 

należytym stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym 

po stronie właściciela 

nieruchomości; 

2) Pojemnik musi być 

dostosowany do pojazdu 

odbierającego odpady; 

3) Pojemniki o pojemności: 110-

120l. co najmniej jeden w 

zabudowie jednorodzinnej; w 

1) Zmniejszenie ilości 

odpadów zmieszanych; 

2) Ilość pojemników 

nieograniczona – 

mieszkaniec może pozbyć 

się każdej ilości popiołu; 

w przypadku zakupu 

pojemników po stronie 

ZMCR ilość pojemników 

musiałaby być 

ograniczona do liczby 

nieruchomości, koszt 

zakupu 20 tys. 

pojemników 

7) Wydruk naklejek na zakupione przez 

mieszkańców pojemniki i ich 

dystrybucja; 

8) Druk zgłoszenia zapotrzebowania, 

zmiana harmonogramu wywozu 

odpadów; 

9) Podjęcie działań informacyjno-

edukacyjnych 

10) Obowiązek wyznaczenia dodatkowej, 

nowej stawki za odbiór popiołu dla 

każdej wielkości pojemnika z 

nieruchomości niezamieszkałych; 
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zabudowie wielorodzinnej max 

1100 l.; 

4) Odbiór po wcześniejszym 

zgłoszeniu zapotrzebowania do 

Związku (druk 

zapotrzebowania na odbiór 

stanowić będzie załącznik do 

regulaminu); 

5) Częstotliwość odbioru: raz w 

miesiącu maju i wrześniu, w 

okresie X – IV raz na 2 tyg. 

6) Zbiórka popiołu z 

nieruchomości 

niezamieszkałych - 

zapotrzebowanie deklarowane 

w deklaracji; 

plastikowych - 1 600 000 

zł); 

3) Oszczędności finansowe 

(cena za 

zagospodarowanie 

odpadów zmieszanych 

wynosi obecnie 318,60 zł 

brutto, zagospodarowanie 

popiołu 216 zł brutto). 

Przyjmując średnią masę 

zbieranego popiołu z 

terenu ZMCR w ilości 3 

tys. ton, oszczędności w 

wysokości 300 000 zł / 

rok. 

4) Aspekty środowiskowe i 

ekonomiczne na instalacji 

RIPOK; 

 

 

11) wyznaczenie kolejnej trasówki 

(pojemniki muszą być podstawione 

do końca czerwca 2019 r.); 

12) Zmiana druku deklaracji; 

13) Wezwanie wszystkich właścicieli 

nieruchomości niezamieszkałych do 

zmian w deklaracji; 

14) Umożliwienie łącznego zbierania 

popiołu z nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych – 

oddzielnie zbieranie może 

spowodować znaczny wzrost opłaty. 

 

5 Zmiany w organizacji 

zbiórki akcyjnej 

1) Odbieranie w ramach zbiórki 

akcyjnej odpadów 

gabarytowych i opon (bez 

ZSEiE); 

2) Wprowadzenie odrębnej 

zbiórki ZSEiE na terenie gmin;  

3) Zmiana częstotliwości 

organizacji zbiórek akcyjnych 

na terenie Kędzierzyna-Koźla i 

Zdzieszowic: 2 razy na rok z 

nieruchomości 

jednorodzinnych oraz raz na 

1) Wystawiony w ramach 

zbiórek akcyjnych ZSEiE 

jest często kradziony i 

rozbierany na części w 

zakładach 

nieposiadających 

zezwolenia lub w trakcie 

objazdu po terenie gminy 

– części nieprzydatne 

pozostawiane są w lasach 

albo kolejnych posesjach; 

ZSEiE będzie zbierany w 

systemie PSZOK oraz na 

telefon i w ramach 

1) Promocja PSZOK  

2) Wymaga podjęcia działań 

informacyjno-edukacyjnych, w 

kosztach których mogłaby 

partycypować firma odbierająca 

ZSEiE na telefon od mieszkańców 
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kwartał z nieruchomości 

wielorodzinnych  

 

odrębnych zbiórek ZSEiE 

(odrębna umowa z 

zakładem 

zagospodarowującym 

ZSEiE – odbiór bezpłatny 

dla mieszkańca i 

Związku); 

2) Zespół zgadza się na 

zaproponowane zmiany w 

pkt 3 jedynie w 

przypadku otwarcia 

stacjonarnego PSZOK 

w Kędzierzynie-Koźlu 

gdzie odpady gabarytowe 

odbierane będą na bieżąco 

– również w soboty; 

 

Odbiór odpadów z 

PSZOK jest 

korzystniejszy niż zbiórka 

w systemie akcyjnym pod 

względem finansowym i 

środowiskowym; 

 

 

6 Pojemniki i worki dla 

nieruchomości 

zamieszkałych i 

niezamieszkałych 

1) Rezygnacja z wszystkich 

pojemników o poj. 60 l.; 

rezygnacja z pojemników o 

pojemności 660 l. na odpady 

segregowane – tworzywa 

sztuczne i papier na 

nieruchomościach 

niezamieszkałych (pozostaje 

1) Brak pojemników o 

pojemności 60l. w terenie 

(raport Usług 

Komunalnych), koszt 

zakupu pojemnika 60 l. 

jest tożsamy z zakupem 

pojemnika o poj. 120 l., 

ponadto występują 

1) Wymaga zmiany deklaracji; może 

spowodować niezadowolenie 

właścicieli nieruchomości 

niezamieszkałych – wobec 

wprowadzenia selektywnego 

zbierania odpadów bio, papieru i 

popiołu i likwidacji poj. 60 l. cena 

odpadów segregowanych winna być 

na tyle atrakcyjna, by zniechęcać 
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660 l na odpady zmieszane oraz 

szkło); 

2) Zmiany systemu dystrybucji 

worków dla nieruchomości 

jednorodzinnych w pakietach 

półrocznych w ilości:  

o 2 żółte na osobę na 

miesiąc; 

o 2 zielone na 

nieruchomość na 

miesiąc;  

o 1 niebieski na osobę na 

miesiąc; – z 

zastrzeżeniem Zespołu: 

„Właściciele nieruchomości w 

zabudowie jednorodzinnej 

mogą odbierać dodatkowe 

worki dla potrzeb selektywnej 

zbiórki odpadów osobiście w 

Urzędach Gmin, Biurze 

Związku lub innych miejscach 

podanych do publicznej 

wiadomości na stronie 

internetowej Związku” – 

obowiązkowa ewidencja 

rozdawanych worków; 

3) utrzymanie pojemników w 

stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym 

– wprowadzenie zapisu do 

Regulaminu i uchwały dot. 

szczegółowego sposobu i 

zakresu świadczenia usług w 

zakresie odbierania odpadów 

trudności z dostępem poj. 

60 l .na rynku ; 

2) Ułatwienie systemu 

dystrybucji worków i 

odbioru odpadów 

segregowanych (brak 

potrzeby wyliczania 

worków przy 

każdorazowym 

odbiorze); 

3) Utrzymanie czystości i 

porządku po stronie 

właścicieli nieruchomości 

winno obniżyć koszty po 

stronie ZMCR; ponadto 

zminimalizuje ilość skarg 

na brak lub nienależyte 

umycie pojemnika; 

4) Wprowadzenie zapisu 

dot. kolorystyki 

pojemników jest nie 

zbędne, gdyż firma 

wywozowa aktualnie nie 

dysponuje pojemnikami o 

odpowiedniej 

kolorystyce. 

właścicieli nieruchomości 

niezamieszkałych do 

niesegregowania odpadów;  

2) Pakietowy system dystrybucji 

worków dla zabudowy 

jednorodzinnej może spowodować 

niezadowolenie mieszkańców, z 

drugiej strony może zachęcić do 

zgniatania odpadów 

opakowaniowych i zgłaszania 

faktycznej ilości osób 

zamieszkujących daną nieruchomość; 

3) Mycie po stronie właściciela 

nieruchomości należy uzasadniać 

minimalizacją kosztów, wówczas nie 

powinno to powodować 

niezadowolenia mieszkańców; 
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komunalnych „W zamian za 

uiszczoną opłatę za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi Związek 

przejmuje od właścicieli 

nieruchomości obowiązek 

wyposażenia tych 

nieruchomości w pojemniki 

służące do zbierania odpadów 

komunalnych, z wyłączeniem 

pojemników przeznaczonych do 

selektywnego zbierania 

popiołu. Do utrzymywania 

pojemników w należytym 

stanie sanitarnym i 

porządkowym zobowiązani są 

właściciele nieruchomości. 

Częstotliwość mycia winna być 

dostosowana w taki sposób, by 

zachować czystość i należyty 

stan sanitarny pojemnika. 

Związek zobowiązany jest do 

utrzymywania pojemników w 

należytym stanie technicznym. 

4) Wprowadzenie zapisu 

dotyczącego kolorystyki 

pojemników: „Odbierający 

odpady ma obowiązek 

dostosowania pojemników 

przeznaczonych do 

selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych do 

wymogów określonych w § 4   

Rozporządzenia Ministra 
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Środowiska w sprawie 

szczegółowego sposobu 

selektywnego zbierania 

wybranych frakcji odpadów w 

terminie nie dłuższym niż do 

30.06.2022 r. 

 

 

7 Zmiana Załącznika 5 i 6 

do regulaminu (dotyczy 

głównie niewielkich 

bloków w gminach 

wiejskich) 

1) aktualizacja i zamiana 

zabudowy wielorodzinnej 

w jednorodzinną; 

2) Dopuszczenie możliwości 

całkowitej zamiany 

zabudowy wielorodzinnej 

w jednorodzinną z 

zachowaniem pojemników 

na selektywną zbiórkę 

odpadów; 

1) uproszczenie systemu; 

2) obniżenie kosztów – 

rzadsza częstotliwość 

odbioru odpadów 

(dotyczy głównie 

niewielkich bloków w 

gminach wiejskich) 

1) zmiana harmonogramu 

2) zmiana może mieć wpływ na oferty 

złożone w przetargach na odbiór 

odpadów (obniżenie kosztów, pod 

warunkiem wcześniejszego 

rozeznania); 

8 Usługa dodatkowa  1) usługa dodatkowa do 

pojemności 1100 l. – w tym 

likwidacja pojemności 660 

l. 

2) Wprowadzenie usługi 

dodatkowej na popiół; 

1) Firmy wywozowe 

dysponują kontenerami o 

różnych pojemnościach; 

2) Usługa dodatkowa na 

odpady poremontowe i 

gabaryty jest nieopłacalna 

dla mieszkańców 

(korzystniejsze stawki w 

firmie Remondis, Ficoń); 

 

9 Ogólne zapisy dotyczące 

gromadzenia i odbioru 

odpadów 

1) Zabrania się zalewania 

odpadów komunalnych, w tym 

popiołu, wodą; 

2) Odpady zamarznięte nie 

zostaną odebrane; 

1) Przypadki opisane w pkt. 

1 i 2 są często zgłaszane 

przez firmy wywozowe. 

Jedyną osobą, która ma 

możliwość 
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3) Scalanie pojemników z urzędu; przygotowania 

odpowiednio takich 

odpadów do odbioru jest 

właściciel nieruchomości.  

10 Przypadki 

niewłaściwego 

świadczenia usług przez 

operatora 

Proponowane zmiany do § 5 uchwały w 

sprawie określenia szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług:  

1. W przypadku niewłaściwego 

świadczenia usług przez Operatora, 

właściciel nieruchomości może zgłosić 

powyższy fakt w formie telefonicznej, 

pisemnej lub elektronicznej do Biura 

Związku, nie później niż w ciągu 7 dni 

od dnia zaistnienia zdarzenia. 

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. I 

powinno zawierać w szczególności 

1) dane właściciela nieruchomości; 

2) adres nieruchomości, której dotyczy 

zdarzenie w przypadku zgłoszenia 

dotyczącego działań Operatora; 

3) datę i krótki opis zdarzenia; 

4) podpis właściciela nieruchomości. 

 

3. Biuro Związku udziela pisemnej 

odpowiedzi na pisemne lub 

elektroniczne zgłoszenia, o których 

mowa w ust. 1, nie później niż w 

terminie 30 dni od dnia, w którym 

zgłoszenie wpłynęło do siedziby Biura 

Związku. 

Występują trudności z 

rozpatrzeniem zgłoszeń, które 

wpływają kilkanaście dni od 

zaistnienia zdarzenia. 

Do rozpatrzenia pozostaje weryfikacja 

zgłoszeń telefonicznych. 
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4. Zgłoszenie wniesione po terminie 

określonym w ust. 1 nie podlega 

rozpatrzeniu. 
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Podsumowanie 

Wprowadzenie powyższych zmian do Regulaminu związane jest z dodatkową zmianą uchwał 

podejmowanych przez Zgromadzenie Związku: 

1) w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i 

ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności; 

2) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania 

deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 

3) w sprawie określenia 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; 

4) w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 

rok od domku letniskowego lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe; 

5) w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Związek 

Międzygminny „Czysty Region” w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi. 

Dodatkowo powyższe zmiany wymagają przeprowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnej 

uwzględniającej wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Poza 

informacjami medialnymi niezbędne jest dostarczenie wszystkim właścicielom materiałów 

drukowanych (ulotek, wezwań do zmian deklaracji i druków na zapotrzebowanie odbioru popiołu). 


