UCHWAŁA NR XI/62/15
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 23 września 2015 r.
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.
Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.1)) oraz w związku z art. 3 ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.2)) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie z Gminą Nowogród Bobrzański porozumienia międzygminnego
w sprawie powierzenia Gminie Nowogród Bobrzański zadania publicznego – prowadzenia stacjonarnego
punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Czerwieńsku
Leszek Jędras

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 1318; z 2014 r., poz.
379 i poz. 1072.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, 1593; z 2015 r., poz.
87 i 122.
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UZASADNIENIE
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 3 ust 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) gmina ma
obowiązek utworzyć co najmniej jeden stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
samodzielnie lub wspólnie z inną gminą lub gminami.
W zwiąku z tym, że Gmina Czerwieńsk nie ma możliwości, a przede wszystkim środków
finansowych na samodzielne utworzenie stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych na terenie gminy, Burmistrz Czerwieńska porozumiał się z Burmistrzem Nowogrodu
Bobrzańskiego, aby istniejący stacjonarny punkt zbiórki odpadów komunalnych, ktory znajduje sie na
terenie Gminy Nowogród Bobrzański przyjmował odpady komunalne zebrane selektywnie od właścicieli
nieruchomości Gminy Czerwieńsk. Na tą okoliczność będzie spisane porozumienie międzygminne.
Do stacjonarnego punktu zbiórki odpadów komunalnych miszkańcy Gminy Czerwieńsk będą mogli
nieodpłatnie, własnym transportem dostaczać odpady komunalne zebrane selektywnie takie jak: papier i
tektura, metale, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegajace
biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone, przeterminowane
leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużuty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne
odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony. Gmina Czerwieńsk będzie
ponosiła koszty związane z faktyczną ilością przyjętych odpadów od mieszkańców Gminy Czerwieńsk
przez stacjonarny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.

Opracowała:
Monika Pietrowicz - Szmyt
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