
ZARZĄDZENIE NR BO.0050.65.2012 
Burmistrza Ozimka 

z dnia 11 czerwca 2012 roku 
 

w sprawie powołania zespołu ds. wdroŜenia nowego systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi na terenie gminy Ozimek 

 
Na podstawie art. 33 ust. 3 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie 

gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
 

zarządzam, co następuje: 
 

§ 1 

Powołuję zespół ds. wdroŜenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi wg 

zasad określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) w składzie: 

1) Zbigniew Kowalczyk – Z-ca Burmistrza – Przewodniczący 

2) Andrzej Wolny- Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Gminy i Ochrony 

Środowiska – Z-ca Przewodniczącego 

3) Maria Błahuta – Skarbnik Gminy - członek 

4) Krzysztof Koźlik – Inspektor ds. ochrony środowiska – członek 

5) Helena  Podolska– Inspektor  ds. infrastruktury gminnej -członek 

6) Justyna Matysek- Inspektor ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej 

§ 2 

 System gospodarki odpadami ma na celu zapewnienie czystości i porządku na terenie gminy 

Ozimek oraz tworzyć warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności obejmować: 

1) Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 

2) Utworzenie i utrzymanie systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

3) Obsługę administracyjną systemu. 

 

§ 3 

Do zadań zespołu naleŜy: 

1. Opracowanie podstawowych załoŜeń gospodarki odpadami komunalnymi na terenie 

Gminy.  

2. Opracowanie zmian organizacyjnych w Urzędzie Gminy zapewniających realizację 

nowych, dodatkowych zadań związanych z wdroŜeniem i obsługa systemu gospodarki 

odpadami komunalnymi w gminie. 



3. Opracowanie i realizacja harmonogramu wdroŜenia systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi na terenie Gminy. 

4. Przygotowanie projektu uchwały dostosowującej regulamin utrzymania czystości  

i porządku w gminie do nowych wymagań prawnych, w tym do ustaleń nowego 

wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. 

5. Przygotowanie projektów obligatoryjnych uchwał dotyczących: 

1) określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, 

2) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości (zarządców 

nieruchomości, administracji osiedli, wspólnot mieszkaniowych, itp.), 

3) określenia metody ustalenia opłaty oraz stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, 

4) określenia niŜszych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami zbieranymi  

i odbieranymi w sposób selektywny, 

5) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

6. Przygotowanie propozycji (wariantów z uzasadnieniem) fakultatywnych uchwał 

dotyczących: 

1) określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie 

odbierania odpadów, 

2) odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

7. Wybór programu komputerowego do obsługi systemu gospodarki odpadami. 

8. Określenie i wdroŜenie działań informacyjno – edukacyjnych mających na celu 

zapoznanie mieszkańców z nowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi  

w gminie. 

9. Opracowanie specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do celów 

przeprowadzenia przetargu na odbieranie odpadów lub odbieranie i zagospodarowanie 

odpadów. 

 

§ 4 

Termin realizacji postanowień § 3 określam do dnia 31.12.2012 r. 

 



 

§ 5 

Zespół zadaniowy rozwiązuje się z chwilą wdroŜenia systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi w gminie Ozimek tj. z dniem 30.06.2013 r. 

 

§ 6 

Zobowiązuje się pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku do włączenia się w zakres 

merytoryczny prac zespołu poprzez udzielanie niezbędnych informacji w ramach swoich 

kompetencji. 

 

§ 7 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

 

§ 8 

 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 

 

 

 

 


