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Trzcianka, maj 2013r.

INFORMACJA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko –  Własnościowej informuje, że zgodnie

z ustawą z dnia 13 września 1996r., o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

(Dz.U. z 1996 roku Nr 132 poz. 622 z późniejszymi zmianami) z dniem 1 lipca 2013r., zacznie 

obowiązywać nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na mocy którego utrzymanie 

porządku i czystości w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy, co oznacza,

iż z dniem 1 lipca 2013r., opłaty za wywóz odpadów komunalnych Spółdzielnia będzie 

przekazywać Gminie Krzyż Wlkp.

Gmina Krzyż Wlkp., przystąpiła do Związku Międzygminnego „Pilski Region 

Gospodarowania Odpadami Komunalnymi”  i zadania gminy w zakresie gospodarki odpadami 

komunalnymi wykonują organy statutowe tego związku.

Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarowania Odpadami 

Komunalnymi”  podjęło wymagane przepisami prawa uchwały związane z systemem 

gospodarowania odpadami komunalnymi, które zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego (poz. 2990, poz. 2991, poz. 2992, poz. 2993, poz. 3012 z dnia

16 kwietnia 2013r.).

Zgodnie z przytoczonymi uchwałami stawka opłaty miesięcznej za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 10,00 zł

od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość lub 15,00 zł od każdego mieszkańca 

zamieszkującego nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób 
nieselektywny.

Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach określa, iż w przypadku 

nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną 

własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd 
nieruchomością wspólną, w tym przypadku Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko – 
Własnościową w Trzciance. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – 

Własnościowej w Trzciance uchwałą nr 11/2013 z dnia 29 kwietnia 2013r., zadeklarowała 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób selektywny (opłata 10,00 zł od osoby 

zamieszkałej). 

Realizując obowiązki właściciela nieruchomości wynikające z w/w aktów prawnych, Zarząd 

Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko –  Własnościowej w Trzciance, w celu przygotowania 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  zwraca się do Państwa 

z prośbą o wypełnienie i zwrot do siedziby Spółdzielni załączonego oświadczenia o ilości osób 

zamieszkujących w Państwa lokalach (nieruchomościach). Przez miejsce zamieszkania rozumie 

się „nieruchomość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu, niezależnie
od miejsca zameldowania, a także miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas 
przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych



.

z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem 
medycznym, lub pielgrzymkami religijnymi.”

W związku z powyższym wnosimy o zwrot załączonego oświadczenia w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 31 maja 2013r. W przypadku niedotrzymania wyżej wyznaczonego terminu 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko –  Własnościowa w Trzciance jako podstawę do złożenia 

deklaracji i rozliczenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi przyjmie ilość osób 

zameldowanych wynikających z danych ewidencji ludności uzyskanych z Urzędu Miejskiego

w Krzyżu Wlkp.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko –  Własnościowej w Trzciance apeluje

o bezwzględną segregację odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem 

utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Pilski Region 

Gospodarowania Odpadami Komunalnymi”  w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Zgodnie z w/w regulaminem dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się pojemniki

o następującej kolorystyce:

1. niebieski – z przeznaczeniem na papier,

2. zielony – z przeznaczeniem na szkło,

3. żółty – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne i metale,

4. brązowy – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji.

Oprócz w/w pojemników konieczne jest wyposażenie nieruchomości w pojemniki

na odpady komunalne zmieszane, (pojemniki przeznaczone na odpady, których nie można 

gromadzić w pojemnikach opisanych powyżej w punkcie 1, 2, 3 i 4).

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko –  Własnościowej w Trzciance informuje,

że nieprzestrzeganie zasad dotyczących zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, 

choćby przez jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość spowoduje zmianę wysokości opłat 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla całej nieruchomości.
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