
UCHWAŁA NR 18/2015
ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU GOSPODARKI ODPADAMI 

KOMUNALNYMI "ODRA-NYSA-BÓBR"

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Międzygminny Związek 
Gospodarki Odpadami Komunalnymi ,,Odra-Nysa-Bóbr" w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust 1 i art. 41. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 3 ust.2a oraz art. 6r ust.4 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. 
poz. 391 z późn. zm.) oraz §8 ust. 2 pkt 9) Statutu Związku (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 
z 2005r. poz. 274). Zgromadzenie Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ODRA-
NYSA-BÓBR” w Krośnie Odrzańskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się usługę dodatkową świadczoną przez Związek w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów polegającą na 
odbiorze niesegregowanych odpadów komunalnych w ilości w wyższej niż wskazana w deklaracji złożonej 
przez właściciela nieruchomość.

2. Ustala się następujące stawki za jednorazową usługę określoną w ust. 1 dla właścicieli nieruchomości 
niezamieszkałych z niezadeklarowaną selektywną zbiórką odpadów na zlecenie właściciela nieruchomości 
w pojemnikach lub workach:

a) O pojemności 120 litrów – 48,60 zł,

b) O pojemności 240 litrów – 81 zł,

c) O pojemności 770 litrów – 129,60 zł,

d) O pojemności 1100 litrów – 159,60 zł,

e) O pojemności 5000 litrów – 648 zł,

f) O pojemności 7000 litrów – 972 zł. płatne w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi

3. Ustala się następujące niższe stawki za jednorazową usługę określoną w ust. 1 dla właścicieli 
nieruchomości niezamieszkałych z zadeklarowaną selektywną zbiórką odpadów na zlecenie właściciela 
nieruchomości w pojemnikach lub workach:

a) O pojemności 120 litrów – 32,40 zł,

b) O pojemności 240 litrów – 54 zł,

c) O pojemności 770 litrów – 86,40 zł,

d) O pojemności 1100 litrów – 108 zł,
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e) O pojemności 5000 litrów – 432 zł,

f) O pojemności 7000 litrów – 648 zł. płatne w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi

§ 2. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

 

Przewodniczący 
Zgromadzenia

Dariusz Jarociński
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