
UCHWAŁA  Nr XVIII/207/12 

RADY GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 29 marca 2012 r. 

 
 

w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Krajny 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 67 ust. 3 w związku z ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. 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 , Nr 214, 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 i 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) 

 

Rada Gminy Złotów uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Przyjmuje się zmianę § 7 statutu Związku Gmin Krajny z siedzibą w Złotowie  

w brzmieniu nadanym uchwałą Nr VI/23/2012 Zgromadzenia Związku Gminy Krajny  

z dnia 14 marca 2012 r., tj. nadając mu następujące brzmienie: 

 

„§ 7. 1. Do zadań Związku należy: 

1) wspólne planowanie i wykonywanie zadań z zakresu: 

a) tworzenia warunków niezbędnych do utrzymania porządku i czystości na terenach gmin 

tworzących Związek w dziedzinie gospodarki odpadami, w szczególności polegające na: 

- realizacji kompleksowego regionalnego planu gospodarki odpadami, 

- wybudowaniu obiektu zagospodarowania odpadów komunalnych i osadów ściekowych, 

- utrzymaniu wysypisk i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych i osadów ściekowych, 

-  objęciu wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie Związku systemem 

gospodarowania odpadami komunalnymi, 

- sprawowaniu nadzoru nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym nad realizacją 

zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości; 

b) kultury i turystyki; 

c) ochrony przeciwpożarowej; 

d) zaopatrzenie wsi w wodę; 

e) ochrony zdrowia; 

f) promocji gospodarczej; 

2) reprezentowanie gmin wobec administracji samorządowej i rządowej w działaniach 

podejmowanych w zakresie wskazanym w pkt 1. 

 

2. Zadaniem Związku w zakresie określonym w ust. 1 pkt 1 lit. „a”  jest wykonywanie 

obowiązków gmin tworzących Związek w zakresie gospodarki odpadami wynikających  

z następujących ustaw: ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  
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i porządku w gminach, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. 

o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ustawy z dnia 11 maja 2001 r.  

o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz  

o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu 

pojazdów wycofanych z eksploatacji.” 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 


