STATUT
Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami
CZĘŚĆ I
Postanowienia ogólne
§ 1. Statut niniejszy określa zakres wspólnego
wykonywania zadań publicznych polegających na
zaspokojeniu przez „Mazurski Związek
Międzygminny – Gospodarka Odpadami”, zwany w
dalszej części „Związkiem” zbiorowych potrzeb
mieszkańców dotyczących gospodarowania
odpadami, prawa i obowiązki Gmin
uczestniczących w Związku oraz zasady jego
organizacji i funkcjonowania.
§ 2. Uczestnikami Związku są:
1) Gmina Banie Mazurskie;
2) Gmina Budry;
3) Gmina Giżycko;
4) Miasto Giżycko;
5) Gmina Kruklanki;
6) Gmina Miłki;
7) Gmina Pozezdrze;
8) Miasto i Gmina Ryn;
9) Miasto i Gmina Węgorzewo;
10) Gmina Wydminy;
11) Gmina Orzysz;
12) Gmina Srokowo.
§ 3. Siedzibą Związku jest miasto Giżycko.
§ 4. Czas trwania Związku jest nieograniczony.
§ 5. Do zadań Związku należy wspólne
planowanie i wykonywanie zadań z zakresu
ochrony środowiska:
1. Zapewnienie czystości i porządku na terenie
obejmującym granice administracyjne gmin Członków Związku, w tym:
1) zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji
własnej regionalnej instalacji do przetwarzania
odpadów komunalnych,
2) objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości na
terenie gmin - Członków Związku systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi,
3) nadzorowanie gospodarowania odpadami
komunalnymi, w tym realizacji zadań
powierzonych podmiotom odbierającym odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości,
4) ustanowienie selektywnego zbierania odpadów
komunalnych obejmującego, co najmniej
następujące frakcje odpadów: papieru, metalu,
tworzywa sztucznego, szkła i opakowań
wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji, w tym odpadów
opakowaniowych ulegających biodegradacji,
5) tworzenie punktów selektywnego zbierania

odpadów komunalnych w sposób zapewniający
łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gmin –
Członków Związku, w tym wskazanie miejsc, w
których mogą być prowadzone zbiórki zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego
pochodzącego z gospodarstw domowych,
6) zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania,
7) prowadzenie działań informacyjnych i
edukacyjnych w zakresie prawidłowego
gospodarowania odpadami komunalnymi, w
szczególności w zakresie selektywnego zbierania
odpadów komunalnych,
8) udostępnienie na stronie internetowej Związku
oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gmin
– Członków Związku informacji o:
a) podmiotach odbierających odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości z terenu poszczególnych
gmin – Członków Związku, zawierające firmę,
oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i
adres podmiotu odbierającego odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości,
b) miejscach zagospodarowania przez podmioty
odbierające odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości z terenu poszczególnych gmin –
Członków Związku zmieszanych odpadów
komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania,
c) osiągniętych przez Związek oraz podmioty
odbierające odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości, które nie działają na podstawie
umowy na odbieranie odpadów komunalnych
zawartej w następstwie przetargu i nie świadczą
takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, w
danym roku kalendarzowym wymaganych
poziomach recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz
ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania,
d) punktach selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, zawierających:
- firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię,
nazwisko i adres prowadzącego punkt
selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- adresy punktów selektywnego zbierania odpadów
komunalnych na terenie danej gminy, wraz ze
wskazaniem godzin przyjmowania odpadów,
e) zbierających zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny pochodzący z gospodarstw

domowych, o których mowa we właściwych
przepisach prawa, zawierające:
- firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię,
nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny,
- adresy punktów zbierania zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego na terenie gmin –
Członków Związku,
9) dokonywanie corocznej analizy stanu
gospodarki odpadami komunalnymi, w celu
weryfikacji możliwości technicznych i
organizacyjnych Związku w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:
a) możliwości przetwarzania zmieszanych
odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania,
b) potrzeb inwestycyjnych związanych z
gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
c) kosztów poniesionych w związku z odbieraniem,
odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem
odpadów komunalnych,
d) liczby mieszkańców,

2. Utrzymanie i rekultywacja starych wysypisk
śmieci.

CZĘŚĆ II
Organy Związku, ich struktura i organizacja
pracy
§ 6. Organami Związku są:
1) Zgromadzenie Związku, które jest organem
stanowiącym i kontrolnym Związku, zwane
dalej ,,Zgromadzeniem''.
2) Zarząd
Związku,
który
wykonawczym
Związku,
„Zarządem".

jest
organem
zwany
dalej

§ 7. Zgromadzenie Związku
1. W skład Zgromadzenia wchodzi po dwóch
przedstawicieli gmin uczestniczących w Związku,
w tym Burmistrzowie lub Wójtowie oraz wybrany
i delegowany przez Radę Miejską (Gminy)
przedstawiciel.

e) liczby właścicieli nieruchomości, którzy nie
zawarli umowy na odbiór odpadów komunalnych,
w imieniu, których Związek powinien podjąć
działania określone przepisami prawa,

2. Można być przedstawicielem tylko jednej gminy.

f) ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na
terenie gmin – Członków Związku,

4. Kadencja Zgromadzenia równa jest kadencji Rad
Gmin, zaś przedstawiciele ustępujący na
skutek upływu kadencji pełnią swe funkcje do
czasu ukonstytuowania się Zgromadzenia w
nowym składzie.

g) ilości zmieszanych odpadów komunalnych,
odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania odbieranych z terenu gmin –
Członków Związku,
10) prowadzenie ewidencji umów zawartych na
odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez
właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców
obowiązków wynikających z przepisów prawa,
11) prowadzenie rejestru działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości,
12) wykonywanie wszelkich obowiązków
sprawozdawczych określonych przepisami ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,
13) uchwalanie aktów prawa miejscowego w celu
realizacji praw i obowiązków określonych w pkt 113.
Wykonywanie przez Związek powyższych zadań
obejmuje ogół najszerzej rozumianych czynności
faktycznych i prawnych niezbędnych do ich
prawidłowej realizacji zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, w tym w
szczególności ustawy o utrzymaniu porządku i
czystości w gminach oraz z zasadami prawidłowej
gospodarki.

3. Każdy przedstawiciel ma w Zgromadzeniu jeden
głos.

5. Do wyłącznej właściwości Zgromadzenia należą
w szczególności:
1) uchwalanie Regulaminu Pracy Zarządu
Związku oraz Regulaminu Komisji Rewizyjnej,
2) wybór i odwołanie Zarządu Związku,
stanowienie o kierunkach jego działania i
przyjmowanie
sprawozdań
z
jego
działalności,
3) uchwalanie planu finansowego Związku,
rozpatrywanie sprawozdania z wykonania
planu finansowego oraz podejmowanie
uchwał w sprawie udzielenia lub nieudzielenia
absolutorium Zarządowi z tego tytułu,
4) powoływanie Skarbnika Związku,
5) powoływanie Komisji Rewizyjnej,
6) tworzenie, przekształcanie i likwidacja
przedsiębiorstw i zakładów Związku oraz
udział w spółkach prawa handlowego,

7) podejmowanie
uchwał
w
sprawach
majątkowych Związku przekraczających
zakres zwykłego zarządu,
8) zbywanie i obciążanie nieruchomości
Związku oraz przyjmowanie na jego rzecz
darowizn i zapisów,
9) stanowienie o używaniu funduszy Związku
w granicach ustawowych oraz o podziale
zysków powstałych z działalności Związku,
10)zaciąganie kredytów długoterminowych,
11)ustalanie wysokości i rodzaju świadczeń na
rzecz
Związku,
w
tym
składek
członkowskich i terminów ich uiszczania,
przy czym ustalenia takie wymagać będą
wyrażonej w uchwale budżetowej aprobaty
Rad Gmin, których uchwały Zgromadzenia
dotyczą,
12) przyjęcie do Związku nowego Uczestnika,
13) usunięcie ze Związku Uczestnika
przypadkach określonych w Statucie,

w

14) określanie zasad ustalania wynagrodzenia
Przewodniczącego Zarządu oraz wysokości
diet dla nieetatowych Członków Zarządu i
Członków Zgromadzenia,
15) powoływanie komisji do określonych spraw.
6. Posiedzenie
Zgromadzenia
zwołuje
Przewodniczący, a w przypadku braku
możliwości
wykonywania
przez
niego
obowiązków, Wiceprzewodniczący. Zwyczajne
posiedzenia
Zgromadzenia
winny
być
zwoływane w miarę potrzeby, nie rzadziej
jednak jak raz na kwartał. Posiedzenie
nadzwyczajne może być zwoływane na
wniosek Zarządu lub co najmniej ¼
przedstawicieli. O zwołaniu posiedzenia
przedstawiciele winni być powiadomieni
pisemnie co najmniej na 14 dni przed
posiedzeniem. Jednocześnie powinni otrzymać
porządek obrad oraz niezbędne materiały.
7. Zgromadzenie Związku wybiera ze swego
grona
Przewodniczącego
i
Wiceprzewodniczącego
bezwzględną
większością głosów w obecności co najmniej
połowy ustawowego składu Zgromadzenia, w
głosowaniu tajnym.

2) reprezentowanie Zgromadzenia w okresie
pomiędzy posiedzeniami,
3) zawieranie umów o pracę z wybranym przez
Zgromadzenie Przewodniczącym Zarządu
oraz
ustalanie
wynagrodzenia
Przewodniczącego Zarządu w oparciu o
zasady określone przez Zgromadzenie.
9. Uchwały Zgromadzenia są podejmowane
bezwzględną większością statutowej liczby
Członków
Zgromadzenia.
Głosowanie
w
Zgromadzeniu jest jawne. Głosowanie tajne
odbywa się w przypadkach określonych
ustawowo.
10.Posiedzenia Zgromadzenia są protokołowane.
§ 8. Zarząd Związku.
1. Organem wykonawczym Związku jest Zarząd
Związku.
2. Zarząd Związku składa się z Przewodniczącego i
2 /dwóch/ Członków wybranych przez Członków
Zgromadzenia bezwzględną większością głosów
statutowej liczby Członków Zgromadzenia w
głosowaniu tajnym. Przewodniczący Zarządu
może pochodzić spoza składu Zgromadzenia.
3. Zarząd wykonuje uchwały Zgromadzenia oraz
realizuje zadania Związku nie należące do
wyłącznej właściwości Zgromadzenia. Do zadań
Zarządu należy w szczególności:
1) przygotowywanie
Zgromadzenia,

projektów

uchwał

2) określanie sposobu wykonywania uchwał,
3) gospodarowanie mieniem Związku,
4) przygotowywanie projektu i wykonywanie
planu finansowego Związku,
5) nadzór
nad
działalnością
zakładów,
przedsiębiorstw i urządzeń Związku,
6) składanie Zgromadzeniu sprawozdań
działalności i stanu majątkowego Związku.

z

4. W realizacji statutowych zadań Związku Zarząd
podlega wyłącznie Zgromadzeniu.
5. Przewodniczący Zarządu:
1) kieruje i organizuje pracą Zarządu,

8. Do zadań Przewodniczącego Zgromadzenia, a
w
razie
jego
nieobecności
Wiceprzewodniczącego należy:

2) kieruje bieżącymi sprawami Związku,
3) reprezentuje Związek na zewnątrz,

1) organizowanie
prac
kierowanie jego obradami,

Zgromadzenia,
4) zawiera umowy o pracę z pracownikami
Związku oraz pełni funkcję zwierzchnika

służbowego pracowników Związku.
W sprawach nieuregulowanych w Statucie
Związku do Przewodniczącego Zarządu stosuje
się
odpowiednio
przepisy
ustawy
o
samorządzie gminnym dotyczące wójta lub
burmistrza.
6. Oświadczenia woli w imieniu Związku w
zakresie zarządu mieniem składają dwaj
Członkowie Zarządu lub jeden Członek
Zarządu i osoba upoważniona przez Zarząd
(pełnomocnik). Jeżeli czynność prawna może
spowodować
powstanie
zobowiązań
finansowych, do jej skuteczności niezbędna jest
kontrasygnata Skarbnika Związku lub osoby
przez
niego
upoważnionej.
W
razie
odmowy kontrasygnaty Skarbnika stosuje się
odpowiednio przepisy ustawy o samorządzie
gminnym oraz ustawy o finansach publicznych.
7. Tryb pracy Zarządu reguluje szczegółowo
Regulamin Pracy Zarządu.
§ 9. Komisja Rewizyjna.
1. Komisja Rewizyjna
Zarządu
i
jest
Zgromadzenie.

kontroluje działalność
powoływana
przez

2. Komisja Rewizyjna jest organem kolegialnym i
składa się z 5 (pięciu) osób, które wybiera się
na kadencję Zgromadzenia spośród jego
Członków.
3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić
Członkowie Zarządu.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej
trzech Członków.
5. Do zadań Komisji
szczególności:

Rewizyjnej

należy

w

1) opiniowanie wykonania planu finansowego
Związku i występowanie z wnioskiem
do Zgromadzenia w sprawie udzielenia lub
nie udzielenia absolutorium Zarządowi,
2) dokonywanie okresowej kontroli działalności
finansowej Zarządu Związku,
3) dokonywanie kontroli doraźnych Zarządu
Związku oraz zakładów i przedsiębiorstw
Związku.
6. Sposób dokonywania kontroli i tryb pracy
Komisji Rewizyjnej określa szczegółowo
Regulamin Komisji Rewizyjnej.
CZEŚĆ III
Majątek i finanse Związku.

§10. 1. Majątek Związku stanowią wniesione
udziały.
2. Majątek Związku jest odrębny od majątku
Uczestników Związku i jest odrębnie zarządzany.
3. Uczestnicy Związku wnoszą udziały po
5 000,00zł (słownie: pięć tysięcy złotych), które
są przeznaczone na realizację zadań Związku.
4. Uczestnik Związku zobowiązany jest wnieść swój
udział w całości w terminie 3 miesięcy od dnia
rejestracji Związku lub przystąpienia do Związku.
5. Dochodami Związku są:
1) stałe
roczne
składki
Uczestników Związku,

członkowskie

2) dochody z majątku zakładów, przedsiębiorstw
i urządzeń Związku,
3) wpływy jednorazowe uzyskane ze sprzedaży
części majątku Związku,
4) dotacje, darowizny i zapisy dokonywane na
rzecz Związku,
5) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi przekazywane przez właścicieli
nieruchomości.
6. Stałe roczne składki członkowskie uzależnione
są od liczby mieszkańców poszczególnych
Uczestników Związku w dniu 30 czerwca roku
poprzedzającego rok obrachunkowy określonej
na podstawie danych statystycznych GUS z roku
poprzedniego.
Wysokość
składki
zostaje
wyliczona przy zastosowaniu współczynnika 1,1
dla wsi i 1,5 dla miasta. Proponowana wysokość
składek na rok następny określana jest corocznie
do 15 października każdego roku przez Zarząd i
jest zaakceptowana przez Zgromadzenie.
Składki płatne są z góry w czterech równych
ratach do 15 dnia każdego kwartału. Zwłoka w
płatności którejkolwiek z rat powoduje naliczenie
odsetek ustawowych od dnia wymagalności
każdej raty do dnia zapłaty oraz stanowi
podstawę do wystąpienia przez Związek do
właściwego sądu z powództwem o zapłatę.
§ 11. Jeżeli dochody własne Związku oraz
świadczenia nie wystarczają na pokrycie wydatków,
niedobór rozkłada się na Uczestników Związku
według proporcji stawek określonych przy
wyliczaniu składki rocznej na zasadach określonych
w § 10 ust. 6.
§ 12. 1. Zarząd Związku przedkłada Zgromadzeniu
na co najmniej 14 dni przed posiedzeniem, projekt
planu
finansowego
Związku,
obejmujący
przewidywane dochody i wydatki.
2. Zgromadzenie
przyjmuje
projekt
planu
finansowego do 31 grudnia każdego roku.

§ 13. 1. Obiekty i urządzenia Związku służą
realizacji jego zadań i mają zaspokajać potrzeby
mieszkańców gmin zorganizowanych w związku w
zakresie kompleksowej gospodarki odpadami.
2. Z obiektów i urządzeń Związku jego Uczestnicy
korzystają na równych zasadach.
§ 14. 1. Za zobowiązania wobec osób trzecich
Związek odpowiada całym swoim majątkiem, a
jego Uczestnicy do wysokości swoich udziałów.
2. Byli Uczestnicy Związku odpowiadają w
granicach
określonych
w
ust.
1
za
zobowiązania Związku powstałe do dnia
ustania ich uczestnictwa w Związku.
CZĘŚĆ IV
Zmiany w składzie i rozwiązanie Związku.
§ 15. 1. Z wnioskiem o przystąpienie do Związku
występuje Rada Gminy (Miejska, Miasta i Gminy)
w formie uchwały wyrażającej wolę przystąpienia
do Związku.
2. O przyjęciu nowego Uczestnika decyduje
Zgromadzenie Związku w formie uchwały.
3. Uchwała Zgromadzenia może określać warunki
szczegółowe,
do
spełnienia
których
Zgromadzenie uzależnia przystąpienie Gmin do
Związku.

2) niewykonania obowiązków na rzecz Związku,
3) niedostosowania
się
do
przepisów
obowiązujących w Związku, w szczególności
do postanowień Statutu Związku.
2. O usunięciu Uczestnika ze Związku stanowi
Zgromadzenie w formie uchwały.
3. Zamiar usunięcia Uczestnika ze Związku należy
oznajmić mu najpóźniej na trzy miesiące przed
wniesieniem projektu takiej uchwały pod obrady
Zgromadzenia.
§19. Każda zmiana w składzie Uczestników
Związku wymaga zmiany Statutu i przeprowadzenia
procedury polegającej na zarejestrowaniu tej
zmiany i jej ogłoszeniu.
§ 20. Ustępującemu lub usuniętemu Uczestnikowi
ze Związku należy zwrócić wniesiony udział.
2. Uczestnik występujący lub usunięty ze Związku
nie ma prawa do pozostałego majątku oraz
pokrywa straty powstałe do dnia opuszczenia
Związku.
§ 21. 1. Likwidacja związku następuje na podstawie
uchwały Zgromadzenia o postawieniu związku w
stan likwidacji.
2. Likwidatora Związku powołuje Zgromadzenie.

4. Gmina przystępuje do Związku po podjęciu
uchwały Rady w sprawie przystąpienia do
Związku i przyjęcia jego Statutu oraz zgodę
Rady na przekazanie Związkowi swoich zadań i
kompetencji oraz zgodę, na spełnienie
warunków szczególnych określonych przez
Zgromadzenie Związku, podjętą bezwzględną
większością ustawowego Rady.
§ 16. Uczestnictwo w związku ustają w razie:
1) wystąpienia Uczestnika ze Związku,

3. Do obowiązków likwidatora należy:
1) sporządzenie planu likwidacji, który podlega
zatwierdzeniu przez Zgromadzenie w drodze
uchwały
oraz
zostaje
przesłany
do
wiadomości wojewody i Regionalnej Izby
Obrachunkowej,
2) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji,
3) publiczne ogłoszenie o postawieniu Związku
w stan likwidacji wraz z wezwaniem
ewentualnych wierzycieli do zgłoszenia
swoich roszczeń wobec Związku w terminie 3
(trzech) miesięcy od dnia ogłoszenia o
likwidacji,

2) usunięcia Uczestnika ze Związku,
3) likwidacji Związku.
§17. 1. Uczestnik występuje ze Związku przez
złożenie
oświadczenia
o
wypowiedzeniu,
potwierdzonego stosowną uchwałą Rady.

4) zakończenie bieżących spraw Związku,
5) ściągnięcie wierzytelności Związku,

2. Oświadczenie
winno
być
złożone
z
zachowaniem sześciomiesięcznego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na 31 grudnia
danego roku.
§ 18. 1. Związek może usunąć Uczestnika ze
Związku tylko w razie:
1) udowodnionego
Związku,

działania

na

szkodę

6) zaspokojenie zobowiązań Związku,
7) zbycie majątku Związku,
8) złożenie wniosku o wykreślenie Związku z
rejestru po zakończeniu jego likwidacji.
4. Z kwoty uzyskanej w wyniku zbycia majątku
Związku, Uczestnikom zwraca się udziały. W
przypadku, gdy kwota uzyskana ze zbycia

składników
majątkowych
Związku
nie
wystarcza na zwrot udziałów, dzieli się ją
proporcjonalnie do wniesionych udziałów.
Kwota pozostała po zwrocie udziałów ulega
podziałowi pomiędzy Uczestników Związku na
dzień postawienia go w stan likwidacji, w
częściach równych. Pierwszeństwo w nabyciu
nie
zbytych
urządzeń
Związku,
jego
przedsiębiorstw i zakładów mają Uczestnicy, na
obszarze których owe urządzenia się znajdują
na dzień postawienia związku w stan likwidacji.

CZĘŚĆ V
Postanowienia końcowe
§ 22. Zmiana niniejszego Statutu następuje w trybie
przyjętym do jego ustanowienia.
§ 23. Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa WarmińskoMazurskiego.

