
  

UCHWAŁA NR 13/2016 

ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNY-

MI „ODRA-NYSA-BÓBR” 

z dnia 15 lipca 2016 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunal-

nych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 69 ustawy z dnia 8 marca 

1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2016, poz. 446), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 2016r., poz. 250) w związku z art. 11 ustawy z dnia 

28 listopada 2014r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. 2015r., poz. 87) oraz § 8 ust. 2 pkt. 19 Statutu Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” z dnia 13 września 2004r., uchwala się, co następuję: 

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

cieli 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 „Od-

ra-Nysa-Bóbr” realizuje odbiór odpadów komunalnych, bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbiera 

następujące rodzaje odpadów komunalnych: 

1) zmieszane (nieselektywnie zbierane); 

2) selektywnie zbierane: 

- szkło, 

- tworzywa sztuczne, 

- papier, 

- odpady biodegradowalne. 

2. Przedsiębiorca, który na zlecenie Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Od-

ra-Nysa-Bóbr” realizuje odbiór odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbiera 

odpady komunalne z pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów. 

3. Odbieranie nieselektywnych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzi się co naj-

mniej raz w miesiącu, zgodnie z częstotliwością określoną w regulaminie utrzymania czystości i porządku  

w gminach. 

4. Odbieranie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzi się co 

najmniej raz w miesiącu, zgodnie z częstotliwością określoną w regulaminie utrzymania czystości i porządku  

w gminach. 
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5. Właścicielom nieruchomości zostaną dostarczone przez Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” lub przed podmiot odbierający odpady komunalne zamknięte pojemniki 

spełniające wymagania polskich norm i przystosowane do urządzeń załadowczych pojazdów zwanych dalej 

pojemnikami, przeznaczone do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pojemniki lub worki do 

zbiórki odpadów selektywnych. 

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

munalnymi „Odra-Nysa-Bóbr”. 

§ 3. Traci moc uchwała nr 20/2013 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w za-

kresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  

i nr 24/2015 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów z dniem 31 lipca 2016r. 

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016r. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Zgromadzenia 

Dariusz Jarociński 
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