UCHWALA NR XVII/94/2012
RADY GMINY BTJD/.ISZEWICE
z dnia 17 pazdziernika 2012 r.
w sprawie przyj^cia zmian w Slatucie Zwitjzku Mi^d/ygminnego "Bzura" z siedzibij w Lowiczu
Na podstawie Na podstawie art.67 ust.l i ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym ( t.j. Dz.
U. z2001 r.Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220 Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr
214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568: z2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 1 16, poz. 1203;
z 2005 r.Nr 172, poz. 1441. Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r . N r 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 173, poz. 1218; 7.2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr
52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r.Nr 21,
poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z2012 r. poz. 567) oraz § 35
Statutu Zwiazku Mie_dzygminnego "Bzura" zsiedzibq w Lowiczu (Dz.Urz.Woj.Lodzkiego) z2009 r. Nr 180,
poz. 1660) Rada Gminy Budziszewice uchwala, co nastgpuje:
§ 1. Przyjmuje si? zmiany w Statueie Zwiazku Miedzygminnego "Bzura" z siedziba^ w Lowiczu okreslone
w uchwale Nr Vlll/32/2012 Zgromadzenia tegoz Zwiazku z d n i a 9 pazdziernika 2012 roku w sprawie zmian
w statucie Zwiajzku Miedzygminnego "Bzura" stanowiaeej zatajcznik do niniejszej uchwaly.
§ 2. Wykonanie uchwaiy powierza si? Wojtowi Gminy Budziszewice zobowia^zuja.c go do przedlozenia
uchwary Zgromadzeniu Zwia/.ku Miedzygminnego "Bzura" z siedzib^ w Lowiczu.
§ 3. Uchwala wchodzi w zycie 7. dniem podj^cia.

Przewodnicza^cy Rady Gminy
Piotr Jagiello
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Zatgcznik do Uchwaty Nr XVM/94/2012
Rady Gminy Budziszewice
z dnia 17 pazdziernika 2012 roku

UCHWAtA NRVIII/32/2012
ZGROMADZENIA
MU;D/YGM1NNEGO ,,B/URA"
z dnia 9 pazdziernika 2012 roku

w sprawie zmian w statucie Zwiqzku Migdzygminnego ,,Bzura".
Na podstawie art. 18 list. 2 pkt 15, art. 67 ust. 2 i ust. 3 w zwia_zku z art. 69 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, N r 2 I 4 , poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441,Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009
r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.
675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.
1281, z 2012 r., poz. 567) oraz § 14 ust. 2 pkT 1 Statulu Zvvia/ku Miexlzygminnego ,,BZURA"
(Dziennik Urz^dowy Wojewodztwa Lodzkiego z 2009 r., Nr 180, poz. 1660) uchwala si£ co
nast^puje:
§ 1. W slatucie Zwiazku Mi^dzygminnego Bzura (Dziennik Urze^dowy Wojewodztwa
Lodzkiego z 2009 r.. Nr 180, poz. 1660) wprowadza si^ nast^pujace zmiany:
1) w § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. 1. Zadaniem Zwia_zku jest wspolne wykonywanie zadan publicznych w zakresie gospodarki
odpadami komunalnymi, niezb^dne do utrzymania czystosci i porza^dku na terenie gmin Uczestnik6w
Zwiq.zku, obejmujace w szczcgolnosci:
1) tworzenie warunkow do wykonywania prac zwi^zanych z utrzymaniem czystosci i porza^dku na
terenie Zwiazku, w tym wspoldzialanie z przedsi^biorcami podejfnuja_cymi dzialalnosc w zakresie
gospodarowania odpadami lub zapewnienie wykonania lych prac przcz tworzenie odpowiednich
jednostek organizacyjnych;
2) zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadow
komunalnych;
3) obj^cie wszystkich wlascicieli nieruchomosci na terenie Uczeslnikow Zwiazku systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi;
4) nadzor nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym realizacja zadan powierzonych
podmiotom odbierajajcym odpady komunalne od wfascicieli nieruchomosci;
5) ustanawianie selektywnego zbierania odpadow komunalnych, obejmuj^cego co najmniej
nast?puj£\ce frakcje odpadow: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkia i opakowan
wlelomaterialowych oraz odpadow komunalnych ulegajacych biodegradacji, w tym odpadow
opakowaniowych ulegajajcych biodegradacji;

6) tworzenie punktovv selektywnego zbieranla odpadow komunalnych w sposob zapewniaja^cy latwy
doste.p dla wszystkich mieszkaricow gmin - Uczestnikow Zwiazku, w tym wskazywanie miejsc, w
ktorych mogq, bye prowadzone zbiorki zuzytego sprzQtu elektrycznego i elektronicznego
pochodz^cego z gospodarstw domowych;
7) zapewnienie osi^gni^cia odpowiednich poziomow recyklingu, przygotowania do ponownego uzycia
i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadow komunalnych ulegaja_cych biodegradacji
przekazywanych do skladowania;
8) prowadzenie dzialan informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidlowego gospodarowania
odpadami komunalnymi, w szczegolnosci w zakresie selektywnego zbierania odpadow komunalnych;
9) dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji
mozliwosci technicznych i organizacyjnych Zwia^zku w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi;
10) uchwalenie regulaminu utrzymania czystosci i porza^dku w gminach Uczestnikach Zwia_zku w
cz^sci dotycza^cej powierzonych Zwiq-zkowi zadaii:
11) organizacja odbierania odpadow komunalnych od wlascicieli nieruchomosci, na ktorych
zamieszkujq. mieszkaricy, w tym organizacja przetargow i zawicranie umow z podmiotami
wylonionymi w przetargu;
12) podejmowanie decyzji o odbieraniu odpadow komunalnych od wlascicieli nieruchomosci, na
ktorych nie zamieszkuja^ rnieszkancy, a powstaja_ odpady komunalne i organizacja odbierania tych
odpadow vvraz z organizacja przetargow i zawieraniem umow z podmiotami wyionionymi w
przetargu;
13) dokonywanie vvyboru metody ustalania oplat za odbieranie odpadow i okreslanie stawek opfat;
14) okreslanie terminow. cz^stotliwosci i trybu uiszczania oplaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi;
15) przyjmowanie od wlascicieli nieruchomosci deklaracji o \vysokosci oplaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi;
16) okreslanie wzorow deklaracji o w>'sokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
skiadanych przez wtascicieli nieruchomosci;
17) okreslanie wysokosci optaty oraz zaleglosci z tyttilu oplaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi;
18) okreslanie szczegoknvego sposobu i zakresu swjadczenia using w zakresie odbierania odpadow
komunalnych od wlascicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych odpadow;
19) okreslanie rodzajow dodatkowych uslug w zakresie odbierania odpadow komunalnych od
wlascicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych odpadow oraz wysokosci cen za te usJugi;
20) prowadzenie sprawozdawczosci w zakresie odpadow
sprawozdawczosci£t prowadzona, przez przedsiebiorcow;

komunalnych i

nadzor

nad

21) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisow ustawy o utrzymaniu czystosci i
porzaxiku w gminach przez zobowiajzane podmioty oraz nakfadanie kar i wykonywanie czynnosci w
postejx>waniu egzekucyjnym;
22) rekultywacja skfadowisk odpadow komunalnych;
23) pozyskiwanie srodkow pomocowych krajowych , zagranicznych i organizacji miejdzynarodowych
na finansowanie zadan Zwiazku.
2. Zadaniem Zwiazku jest wykonywanie obowi^zkow gmin - Uczeslnikow Zwiazku w zakresie
wskazanym w ust. 1, wynikaja^cych z nast^puj^cych przepisow: o utrzymaniu czystosci i porzadku w
gminach, o odpadach, o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym, o obowiazkach
przedsi^biorcow w zakresie gospodarowania niektorymi odpadami oraz o oplacie produktowej i
oplacic depozytowej.
3. Wpfywy z oplat za gospoda rowan ie odpadami komunalnymi oraz naktadanych kar stanowia^dochod
Zwiazku,
4. Z zakresie niezbe_dnym do wykonywania powierzonych zadan, Uczestnicy Zwiqzku zapewniajq.
Zwia_zkowi:
a) dost^p do danych z ewidencji ludnosci oraz zasobu geodezyjno - kartograllcznego,
b) wspofprac? w zakrcsie uzyskania danych o wielkosci zuzytej wody z danej nieruchomosci.
5. Okreslone w ustawach, o ktorych mowa w ust. 2 kompetencje wojtow lub burmistrzow wykonuje
Zarzad Zwiqzku.";
2) w § 14 ust. 2 po pkt 5 dodaje si^ pkt 5a w brzmieniu:
,,5a) stanowienie aktow prawa miejscowego w zakresie zadari Zwiazku, obowiazuja_cych na terenie
wszystkich gmin Uczestnikow
§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si? Tnrzajdowi Zwiazku Mi?dzygminnego ,,BZURA".
§ 3. Uchwafa wchodzi w zycie z dniem ogtoszcnia w Dzicnniku Urz^dovvym Wojewodztwa
t>6dzkiego.

UZASADNIKNIE
do Uchwaly VIIJ/32/2012
Zgromadzenia Zwiazku Miedzygminnego ,?BZURA
z dnia 9 pazdziernika 20 1 2 roku
sprawie zmian w statucie Zwiqzku Migdzygtninnego ,,Bz

Frojektowana zmiana statutu dotyczy przej^cia przez Z \via_zek MB wykonywania w zast^pstwie gmin
Uczestnikow Zwia^zku wszystkich zadan zwi^zanych z gospodarka^ odpadami na podstawie
nowelizacjl ustavvy

z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porza^dku w gminach (t.j.

Dz.U.20l2.391)dokonanej ustawa^ z dnia 1 Iipca2011 r. (Dz. U. Nr 152, poz. 897)

