
Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, wynikająca z art. 6c ust. 3c UCPG 

 

 

Szanowni Państwo, 

przypominamy, że w dniu 23 marca 2021 r. Rada Miejska w Swarzędzu podjęła Uchwałę  

nr XXXV/404/2021 w sprawie wystąpienia ze Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami 

Aglomeracji Poznańskiej". W związku z przedmiotową uchwałą od 1 stycznia 2022 r. zadania związane 

z organizacją systemu gospodarki odpadami, przekazane dotychczas do Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej", będą wykonywane przez Gminę Swarzędz.  

W celu zabezpieczenia realizacji usługi polegającej na odbiorze odpadów komunalnych z terenu Miasta 

i Gminy Swarzędz, do dnia 30 czerwca 2022 r. obowiązywać będzie dotychczasowa Umowa na odbiór 

odpadów zawarta z firmą FBSerwis S.A.  

W  nawiązaniu do powyższego, jak również do podjętej przez Radę Miejską w Swarzędzu w dniu  

22 czerwca 2021 r. Uchwały nr XXXVIII/428/2021 w sprawie odbierania odpadów komunalnych  

od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 

a także na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) – dalej jako UCPG, Gmina Swarzędz informuje 

o zamiarze przeprowadzenia postępowania przetargowego na usługę odbioru, transportu  

i zagospodarowania odpadów komunalnych m.in. od właścicieli nieruchomości, na których  

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne położonych na terenie Gminy 

Swarzędz od 1 lipca 2022 r.  

W związku z tym informujemy, że właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Swarzędz, 

na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, mogą w terminie 60 dni od dnia 

zamieszczenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Swarzędz (tj. do dnia  

3 stycznia 2022 r.) informacji o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy złożyć Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz oświadczenie o wyłączeniu 

się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę.  

Zgodnie z art. 6c ust. 3a UCPG, w oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę 

organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne (wpisanego do Rejestru 

Działalności Regulowanej obejmującego odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy 

Swarzędz), z którymi zawarł umowę oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem 

nieskuteczności oświadczenia.  

Oświadczenie jest skuteczne od 1 lipca 2022 r., a jego odwołanie może nastąpić na zasadach 

wynikających z UCPG.   

Oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez 

gminę Swarzędz (zgodne z formularzem dostępnym na stronie Urzędu i Miasta Gminy Swarzędz - tutaj) 

wraz z kopią umowy należy składać na adres: Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 

Swarzędz lub Wydział Obsługi Gospodarki Odpadami ul. Piaski 2, 62-020 Swarzędz.  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://bip.swarzedz.eu/fileadmin/BIP/Ogloszenia/Ogloszenia_biezace/2021/03_11_2021/Oswiadczenie-_wlasciciel_nieruchomosci_niezamieszkanej.pdf

