
UCHWAŁA NR XXVII/221/12
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie utworzenia związku gmin pod nazwą Związek Gmin Wierzyca 

Na podstawie art. 64 ust.2 oraz art. 66 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.z 
2001 r. Nr 142, poz.1591 r. z póź. zm.) 

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Postanawia się utworzyć wraz z Gminą Starogard Gdański, Gminą Miejską Starogard Gdański, Gminą 
Bobowo, Gminą Miejską Czarna Woda, Gminą Kaliska, Gminą Karsin, Gminą Kościerzyna, Gminą Liniewo, 
Gminą Lubichowo, Gminą Nowa Karczma, Gminą Osieczna, Gminą Osiek, Gminą Przywidz, Gminą Skarszewy, 
Miastem Skórcz, Gminą Skórcz, Gminą Smętowo Graniczne, Gminą Stara Kiszewa, Gminą Zblewo, związek gmin 
pod nazwą Związek Gmin Wierzyca. 

2. Celem związku międzygminnego będzie wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie stworzenia 
nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

§ 2. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Kościerzyna do poinformowania Wojewody Pomorskiego o zamiarze 
przystąpienia do związku gmin pod nazwą Związek Gmin Wierzyca. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna 

Piotr Słomiński
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Uzasadnienie
Gminy mające być zaliczone do Południowego Regionu Gospodarki Odpadami i skupione wokół regionalnej 
instalacji gospodarki odpadami jaką będzie stanowić ZUOK „Stary Las” podjęły inicjatywę utworzenia związku 
międzygminnego, którego celem będzie wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie stworzenia 
nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 
Planowany do utworzenia związek międzygminny obejmie swym zasięgiem cały obszar oddziaływania ZUOK 
„Stary Las”, co pozwoli na ujednolicenie na całym tym obszarze zasad i sposobu funkcjonowania gospodarki 
odpadami, a tym samym umożliwi usprawnienie wdrożenia nowych zasad wynikających z ustawy u utrzymaniu 
czystości i porządku w gminie pozwalając jednocześnie na obniżenie kosztów wdrożenia nowych rozwiązań. 
W przygotowanym statucie związku przewiduje się, iż do zadań Związku należy planowanie i wykonywanie zadań 
własnych gmin – uczestników, scedowanych na Związek z zakresu gospodarki odpadami określonych przepisami 
prawa, a w szczególności: 
1. zapewnienie objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości zorganizowanym systemem odbierania wszystkich 
rodzajów odpadów komunalnych; 
2. zapewnianie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, 
aby było możliwe: 
a) ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 
b)wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych, 
c)osiągnięcie ustawowych poziomów odzysku i recyklingu odpadów komunalnych; 
3. zapewnienie warunków do budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; 
4. zapewnianie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych do 
składowania; 
5. współpraca w opracowaniu, aktualizacji i realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 
6. nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi w tym monitorowanie realizacji zadań powierzonych 
podmiotom odbierającym odpady; 
7. dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi i sprawozdawanie z realizacji 
powierzonych zadań; 
8. prowadzenie szerokiej i pełnej wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami Związku i innymi jednostkami; 
9. upowszechnianie idei prawidłowego gospodarowania odpadami wśród społeczności lokalnych i zachęcanie do 
współpracy w tym zakresie; 
10. edukacja ekologiczna; 
11. ubieganie się o zewnętrzne środki finansowe na finansowanie przyjętych przedsięwzięć; 
12. czuwanie nad aktualnym stanem prawnym i opracowywanie projektów aktów prawnych związanych 
z gospodarką odpadami dla członków związku. 
Na zgodny wniosek Gmin – uczestników Związku, przyjęty w trybie przewidzianym w przepisach o samorządzie 
gminnym, mogą być przez związek przyjęte inne zadania publiczne wykonywane przez gminy. 
W związku z powyższym uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały. 
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