Projekt
Druk nr ......

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA
z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna a Gminą
Miejską Starogard Gdański w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Starogard Gdański przez Gminę
Miejską Kościerzyna kwestii uregulowania szczegółów realizacji zadania własnego polegającego na
zaspokojeniu potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania wysypisk (regionalnej instalacji przetwarzania
odpadów komunalnych w Starym Lesie) i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt. 12, art.74 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami); art. 13, pkt.6a ustawy z dnia 20
lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2011r. Dz.
U. Nr 197, poz. 1172 z późn. zmianami); art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej
(Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z późn. zmianami) oraz art. 3 ust 2 pkt 2a ustawy o z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z 2012 r. Dz. U. Nr 0, poz. 391 z późn. zmianami)
Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje:
§ 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kościerzyna do zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą
Miejską Starogard Gdański w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Starogard Gdański przez Gminę Miejską
Kościerzyna kwestii uregulowania szczegółów realizacji zadania własnego polegającego na zaspokojeniu potrzeb
mieszkańców w zakresie utrzymania wysypisk (regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych
w Starym Lesie) i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Kościerzyna
Piotr Słomiński
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Uzasadnienie
Gminy: Bobowo, miejska Czarna Woda, Czersk, Kaliska, Karsin, Liniewo, Lubichowo, Nowa Karczma, Osieczna,
Osiek, Skarszewy, miejska Skórcz, Skórcz, Smętowo Graniczne, Stara Kiszewa, miejska Starogard Gdański,
Starogard Gdański, Zblewo oraz Kościerzyna, miasto Kościerzyna i Przywidz w ramach nałożonych na nie
ustawowych obowiązków winny realizować zadania w zakresie utrzymania składowisk odpadów i ich
unieszkodliwiania. Zadanie to, zgodnie z treścią Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami oraz treścią Projektu
„Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las””
będą realizować poprzez wspólną eksploatację Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych
w Starym Lesie wybudowaną przez Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Starogardzie Gdańskim. Charakter działalności ww. Spółki i możliwości składowiska
odpadów, którym będzie ona dysponować, w tym jego pojemność oraz prace związane z budową Zakładu
dofinansowane dotacją ze środków pomocowych Unii Europejskiej pozwalają na jednoznaczne stwierdzenie, że
brak jest podstaw ekonomicznych i prawnych do tego, aby Gminy przeznaczały dodatkowe środki własne na
prowadzenie tego typu instalacji przetwarzania odpadów wytwarzanych na własnym obszarze. Rozwiązanie,
polegające na podpisaniu porozumienia międzygminnego, dzięki któremu Gmina Miejska Starogard Gdański
przejęłaby od pozostałych Udziałowców Spółki kwestię uregulowania szczegółów realizacji zadania własnego
polegającego na zaspokojeniu potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania wysypisk (regionalnej instalacji
przetwarzania odpadów komunalnych w Starym Lesie) i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych jest
rozwiązaniem najbardziej optymalnym, pozwalającym na podpisanie jednej umowy wykonawczej pomiędzy
Gminą Miejską Starogard Gdański a Zakładem Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o.
i pozwalającym na ustalenie jednolitego cennika usług i regulaminu świadczenia usług Zakładu na całym terenie
objętym wspomnianym wyżej projektem. Rozwiązanie to jest zgodne z Wytycznymi Ministra Rozwoju
Regionalnego w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek
świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce
odpadami, na podstawie których Zakład otrzymał środki dotacji. Rozwiązania wpisane w Umowę Wykonawczą
obligują Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. do każdorazowego opiniowania
Regulaminu określającego zasady świadczenia usług przez Spółkę oraz Cennika świadczonych usług przez
Zgromadzenie Wspólników Spółki, w którym Burmistrz Miasta Kościerzyna zasiada z racji posiadania udziałów
przez Gminę Miejską Kościerzyna w Spółce. W tej sytuacji podjęcie uchwały jest całkowicie zasadne.
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