
Uchwała Nr XVII.85.2012 
Rady Miejskiej w Ujeździe 

z dnia 29 marca 2012 r. 
 

w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” 
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu. 

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 
113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 
1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, 
poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, 
poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, 
poz. 420 i Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146; Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 
675; oraz  z 2011 Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 149 poz. 887 i Nr 
217, poz. 1281) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje: 
 
 
§ 1. Gmina Ujazd przyjmuje zmiany Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region”  
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu  (Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 2008r. Nr 52, poz. 1707,  
z 2010r. Nr 8, poz. 129 i z 2011 r. Nr 107, poz. 1306) określone w § 1 uchwały Nr  XX/1/12  
z dnia 13 lutego 2012 r. Zgromadzenia tego Związku z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie 
zmiany Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region”, stanowiącej załącznik  
do niniejszej uchwały. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu zobowiązując go do przedłoŜenia 
uchwały Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w 
Kędzierzynie-Koźlu. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Rajmund Suhs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
        Załącznik do Uchwały Nr XVII.85.2012 
        Rady Miejskiej w Ujeździe  
        z dnia 29 marca 2012 r. 

 
 
 

Uchwała Nr XX/1/12 
Zgromadzenia Związku Mi ędzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-

Koźlu 
z dnia 13 lutego 2012r. 

w sprawie zmiany Statutu Związku Mi ędzygminnego „Czysty Region” z siedzibą 
w Kędzierzynie-Koźlu 

 
 
 
 Działając na podstawie § 16 ust. 2 pkt 9 Statutu Związku Międzygminnego „Czysty 
Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 2008r. Nr 52, poz. 
1707, z 2010r. Nr 8, poz. 129 i z 2011r. Nr 107, poz. 1306) – Zgromadzenie Związku 
Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu uchwala, co następuje: 
 
 
§ 1. W Statucie Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-
Koźlu wprowadza się następujące zmiany: 
 
1) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu: 
„§ 5a. Ilekroć w Statucie mowa jest o ustawie bez bliŜszego określenia, naleŜy przez to 
rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.).”; 
 
2) § 6 otrzymuje brzmienie: 
„§6. Związek wykonuje następujące zadania publiczne przekazane mu przez gminy – 
członków Związku: 
1) zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania 
odpadów komunalnych; 

2) objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości na terenach gmin – członków Związku 
systemem gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez: 

a) zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy; 
b) podejmowanie uchwał o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne; 
d) organizowanie przetargów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości albo przetargów na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów; 
e) podejmowanie uchwał o podziale obszaru gmin członków Związku na sektory w celu 
zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz 
wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 
f) zawieranie z przedsiębiorcami odbierającymi odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości umów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 
g) podejmowanie uchwał w sprawie: 



- wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej 
opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, 

- terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, 

- wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właściciela nieruchomości, 

h) wydawanie decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, 
i) wydawanie decyzji określających wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, 

j) podejmowanie uchwał w sprawie: 
- szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi,  
- rodzajów dodatkowych usług świadczonych w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te 
usługi; 
3) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości,  
4) przyjmowanie sprawozdań od podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości i wzywanie tych podmiotów do uzupełnienia lub poprawienia sprawozdań 
nierzetelnych; 
5) zobowiązywanie podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości, prowadzącego regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych 
lub innego posiadacza odpadów do okazania dokumentów sporządzanych na potrzeby 
ewidencji odpadów oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów 
recyklingu, przygotowania do ponownego uŜycia i odzysku innymi metodami oraz 
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 
składowania; 
6) sporządzanie i przekazywanie właściwym organom rocznych sprawozdań z realizacji zadań 
z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi; 
7) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy i występowanie z 
wnioskami do właściwych miejscowo komendantów Policji o pomoc niezbędną do 
przeprowadzenia czynności kontrolnych; 
8) wydawanie decyzji o nałoŜeniu kar pienięŜnych na przedsiębiorców odbierających odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości za czyny zagroŜone tymi karami przez przepisy 
ustawy; 
9) występowanie z wnioskami o zawieszenie zapłaty kar pienięŜnych wymierzonych na 
podstawie przepisów ustawy przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska; 
10) tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 
11) zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do 
ponownego uŜycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania; 
12) prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego 
gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych; 
13) udostępnianie informacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy; 
14) dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi; 



15) rekultywację składowisk odpadów komunalnych; 
16) pozyskiwanie środków pomocowych krajowych, zagranicznych i organizacji 
międzynarodowych na finansowanie realizacji zadań Związku.”; 
 
3) w § 16 w ust. 2 po pkt. 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu: 
„6a) wykonywanie w zakresie zadań publicznych przekazanych Związkowi określonych w 
ustawie praw i obowiązków rad gmin, w tym uchwalanie aktów prawa miejscowego;”; 
 
4) w § 18 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 
„8. Odwołany Zarząd, Przewodniczący Zarządu lub poszczególni członkowie Zarządu oraz 
Zarząd po upływie jego kadencji pełnią dotychczasowe obowiązki do czasu wyboru nowego 
Zarządu, Przewodniczącego Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu.” ; 
 
5) w § 19 w ust. 3 po pkt. 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 
„2a. Wykonywanie w zakresie zadań publicznych przekazanych Związkowi określonych w 
ustawie praw i obowiązków wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast.”. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku, który prześle tekst uchwały wraz 
z uzasadnieniem wszystkim gminom – członkom Związku w celu podjęcia przez organy 
stanowiące tych gmin uchwał o przyjęciu zmian w Statucie Związku określonych w § 1. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
                                                                                       Przewodniczący Zgromadzenia 

        Związku Międzygminnego „Czysty Region”  
  
Ryszard Gołębowski 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


