
 

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE  

WOJEWODY LUBUSKIEGO 

z dnia 15 stycznia 2013r. 

w sprawie zmiany statutu Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-

Bóbr” 

Na podstawie § 6 i § 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 

2001r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów 

związków (Dz. U. Nr 121, poz. 1307) ogłasza się zmiany statutu Międzygminnego Związku Gospodarki 

Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2005r. Nr 9, poz. 186): 

1. § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Siedzibą Związku jest miasto Krosno Odrzańskie”. 

2. § 2 otrzymuje brzmienie: 

„Członkami Związku są: 

1) Gmina Krosno Odrzańskie, 

2) Gmina Bobrowice, 

3) Gmina Bytnica, 

4) Gmina Gubin, 

5) Gmina Maszewo.” 

3. § 5 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zadaniem związku jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców gmin – uczestników związku w zakresie 

gospodarki odpadami komunalnymi oraz skorelowanych z nim innych usług publicznych. 

2. W szczególności do zadań Związku należy: 

1) tworzenie warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie 

Związku lub zapewnianie wykonania tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych; 

2) zapewnianie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami 

regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych; 

3) obejmowanie wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie Związku systemem gospodarowania 

odpadami komunalnymi; 

4) nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym nadzorowanie realizacji zadań 

powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości; 
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5) ustanowienie selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej następujące 

frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających 

biodegradacji; 

6) tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp 

dla wszystkich mieszkańców Związku, w tym wskazanie miejsca, w których mogą być prowadzone zbiórki 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych; 

7) zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 

następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła; 

8) zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  

i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych; 

9) zapewnienie odpowiedniego ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazanych do składowania; 

10) prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania 

odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

11) udostępnianie na stronie internetowej Związku oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacje o: 

a) podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Związku, 

zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego 

odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, 

b) miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, 

c) osiągniętych przez Związek oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy na odbieranie odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, w danym roku 

kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania, 

d) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające firmę, oznaczenie siedziby  

i adres albo imię, nazwisko i adres prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Związku, wraz ze 

wskazaniem godzin przyjmowania odpadów, 

e) podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw 

domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym  

i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.), zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres 

albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, adresy punktów 

zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Związku; 

12) dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości 

technicznych i organizacyjnych Związku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym: 

a) możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości 

z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, 

b) potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, 

c) kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem 

odpadów komunalnych, 

d) liczby mieszkańców, 

e) liczby właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie, 

którzy nie zawarli stosownej umowy, w imieniu których Związek powinien podjąć działania, w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych, 
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f) ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Związku, 

g) ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania 

odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu Związku; 

13) sporządzanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami 

komunalnymi; 

14) reprezentowanie wspólnych interesów członków związku w sprawach współpracy komunalnej  

z samorządami terytorialnymi innych gmin poprzez: 

a) działania zmierzające do nawiązania współpracy z partnerami zagranicznymi, 

b) zawierania porozumień i umów o współpracy gospodarczej w zakresie objętym działalnością 

statutową; 

15) pozyskiwanie środków finansowych na realizację inwestycji proekologicznych; 

16) reprezentowanie wspólnych interesów gmin szczególnie w zakresie realizacji zadań związanych  

z ekologią.” 

4. W § 8 ust. 2 dodaje się pkt 19 w brzmieniu: 

„19. Podejmowanie stosownych uchwał, których obowiązek podjęcia bądź możliwość podjęcia wynika  

z obowiązujących przepisów prawa”. 

5. W § 12 ust. 6 dodaje się punkty od 7 do 12 o brzmieniu: 

„7) wydawanie decyzji administracyjnych i zezwoleń, 

8) podejmowanie czynności zmierzających do wyegzekwowania należności pieniężnych przysługujących 

Związkowi, 

9) prowadzenie rejestru działalności regulowanej, 

10) organizowanie przetargów i zawieranie umów, 

11) prowadzenie ewidencji odpadów komunalnych, 

12) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy.” 

6. W § 15 ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) dochody z majątku i działalności Związku”. 

7. W § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Członkowie Związku uczestniczą w kosztach działalności Związku według zasady procentowego udziału 

liczby mieszkańców gmin tworzących Związek według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego: 

1) Gmina Krosno Odrzańskie, 

2) Gmina Bobrowice, 

3) Gmina Bytnica, 

4) Gmina Gubin, 

5) Gmina Maszewo.” 

Wojewoda Lubuski 

Marcin Jabłoński 
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