
  

UCHWAŁA NR 24/2015 

ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 

„ODRA-NYSA-BÓBR” 

z dnia 30 kwietnia 2015 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 69 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzą-

dzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), art., art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 

1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 2 pkt 19 

Statutu Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ODRA-NYSA-BÓBR” Zgromadzenie 

Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ODRA-NYSA-BÓBR” uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

1) Przedsiębiorca, który na zlecenie Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ODRA-

NYSA-BÓBR” realizuje odbiór odpadów komunalnych, bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbiera nastę-

pujące rodzajów odpadów komunalnych: 

a) zmieszane (nieselektywnie zbierane), 

b) selektywnie zbierane: 

- szkło, 

- tworzywa sztuczne, 

- papier, 

- odpady biodegradowalne. 

2) Przedsiębiorca bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbiera odpady komunalne z pojemników prze-

znaczonych do zbierania odpadów. 

3) Odbieranie nieselektywnych odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości prowadzi się co najmniej 

raz w miesiącu, zgodnie z częstością określoną w regulaminie. 

4) Odbieranie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości prowadzi się co 

najmniej raz na miesiąc, zgodnie z częstotliwością określoną w regulaminie. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunal-

nymi „ODRA-NYSA-BÓBR”. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem publikacji i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Lubuskiego. 

Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia 

 Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” 

Leszek Olgrzymek 
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