
 

Uchwała Nr 66/2021 

Zarządu Związku Komunalnego Gmin  

„Czyste Miasto, Czysta Gmina”  

z dnia 19 października 2021 roku 

 

w sprawie ustalenia ceny jednostkowej za usługę zagospodarowania odpadów, świadczoną przez 

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, o kodzie 20 01 08 od dnia  

1 listopada 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku 

 

Na podstawie § 13 Statutu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” (tekst 

jednolity Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 lutego 2013 roku, poz. 1500 ze zm.) oraz  

§ 2 ust. 1 uchwały Nr V/29/2020 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta 

Gmina” z dnia 17 kwietnia 2020 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 maja 2020 roku, uchwala się, co następuje: 

 

§1. 

Ustala się cenę jednostkową za usługę zagospodarowania odpadów świadczoną przez Związek 

Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych „Orli Staw” i w Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu, 

obowiązującą od 1 listopada 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, w wysokości określonej  

w poniższej tabeli: 

 

Kod odpadu Rodzaj odpadu 

Cena netto  
[zł/Mg]  

dla odpadów 
pochodzących z 

terenu gmin 
członkowskich 

Związku 
Komunalnego 
Gmin „Czyste 

Miasto, Czysta 
Gmina” 

Cena brutto 
[zł/Mg]  

dla odpadów 
pochodzących z 

terenu gmin 
członkowskich 

Związku 
Komunalnego 
Gmin „Czyste 

Miasto, Czysta 
Gmina” 

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające 
biodegradacji 

210,00 226,80 

 

 

 

 



 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

§3. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku. 

 

Członkowie Zarządu Związku                            Przewodniczący Zarządu Związku 
 
Jan Adam Kłysz 
 

Paweł Osiewała …………………… 

Sebastian Wardęcki …………………… 

Joanna Misiak-Kędziora …………………… 

Mariusz Chojnacki ……………………



UZASADNIENIE  

do uchwały Nr 66/2021 

Zarządu Związku Komunalnego Gmin  

„Czyste Miasto, Czysta Gmina”  

z dnia 19 października 2021 roku 

 

w sprawie ustalenia ceny jednostkowej za usługę zagospodarowania odpadów, świadczoną przez 

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, o kodzie 20 01 08 od dnia  

1 listopada 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku 

 

W związku z pracami modernizacyjnymi prowadzonymi na terenie Zakładu Unieszkodliwiania 

Odpadów Komunalnych „Orli Staw” i wynikającymi z tego faktu ograniczeniami logistycznymi  

i technicznymi, utrudnione jest odrębne kierowanie do procesu zagospodarowania  strumienia 

odpadów o kodzie 20 01 08 oraz odpadów o kodzie 20 02 01. Proponowana zmiana ceny (obniżenie)  

skutkuje zrównaniem ceny jednostkowej za usługę zagospodarowania odpadów o kodzie 20 01 08 do 

poziomu ceny za usługę zagospodarowania odpadów o kodzie 20 02 01 A. Ponadto część gmin 

członkowskich Związku organizując system selektywnego zbierania bioodpadów łączy zbieranie 

odpadów kuchennych  wraz z odpadami zielonymi. Procesem zagospodarowania w ZUOK „Ori Staw” 

tych frakcji odpadów jest proces R3 – Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są 

stosowane jako rozpuszczalniki w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania 

(zgodnie z załącznikiem 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach).  

 

W związku z powyższym, ze względów ekologicznych i logistycznych, uzasadnione jest zrównanie 

ceny jednostkowej za usługę zagospodarowania odpadów o kodzie 20 01 08 oraz o kodzie 20 02 01A, 

w okresie trwania przerwy technicznej w ZUOK „Orli Staw”, tj. w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 

2021 roku. 

 

Przewodniczący Zarządu 
Związku Komunalnego Gmin 

„Czyste Miasto, Czysta Gmina” 
Jan Adam Kłysz 
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