UCHWAŁA NR XIV/152/12
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie utworzenia związku międzygminnego pn. "Zielonogórski Związek Gmin"
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 – tekst jednolity z późn. zm.1) ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Tworzy się związek międzygminny pn. „Zielonogórski Związek Gmin” wraz z Gminami:
1) Dąbie,
2) Miasto Zielona Góra,
3) Świdnica,
4) Zabór,
5) Zielona Góra,
- w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych w zakresie utrzymania czystości i porządku, związanych
z prowadzeniem wspólnej gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze gmin- członków tego związku.
§ 2. Statut „Zielonogórskiego Związku Gmin” określa odrębna uchwała.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.
1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r.
Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21,
poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.; z 2012 r. poz. 567.
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Uzasadnienie
1. Podstawa prawna uchwały.
Przepis art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy o samorządzie gminnym określa, że na podstawie upoważnień
ustawowych rady gminy podejmują uchwały w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielają na
ten cel odpowiedni majątek, natomiast art. 64 ust. 1 i 2 ustawy określa, że gminy mogą tworzyć związki
międzygminne.
2. Zamierzone cele uchwały.
Utworzenie wraz z Gminami Dąbie, Miasto Zielona Góra, Świdnica, Zabór, Zielona Góra związku
międzygminnego pn. „Zielonogórski Związek Gmin” w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych
w zakresie utrzymania czystości i porządku, związanych z prowadzeniem wspólnej gospodarki odpadami
komunalnymi na obszarze gmin - członków tego związku.
3. Określenie przewidywanych skutków proponowanych rozwiązań, m. in. społecznych, ekonomicznych,
gospodarczych, organizacyjnych, prawnych.
Związek przejmie od poszczególnych Gmin prowadzenie spraw związanych w szczególności
z planowaniem i programowaniem wspólnej gospodarki odpadami, ustalaniem szczegółowych zasad jej
funkcjonowania w obszarach organizacyjnych, prawnych, technologicznych i ekonomiczno-finansowych,
ewidencjonowania mieszkańców i podmiotów wytwarzających odpady w celu zaprowadzenia, a następnie
ciągłego weryfikowania zbioru deklaracji o wytwarzanych odpadach (deklaracje zastąpić mają dotychczasowe
umowy), naliczaniem wysokości opłat, organizacją przetargów i zawieraniem umów na odbieranie
i zagospodarowanie odpadów oraz kontrolą wytwarzających odpady i podmiotów, z którymi zawarto
poszczególne rodzaje umów, a także monitorowaniem systemu i rozległą sprawozdawczością.
Związek przejmując zadania zwalnia Gminy z odpowiedzialności materialnej za realizację uzyskania
odpowiednich poziomów gromadzenia i przetwarzania poszczególnych rodzajów odpadów oraz za
funkcjonowanie całego gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Utworzenie związku międzygminnego daje możliwość znacznego zwiększenia dofinansowania
zewnętrznego dla całego systemu gospodarki odpadami.
Organizacja gospodarki odpadami przez Zielonogórski Związek Gmin zapewni również większą
stabilizację polityki w przedmiotowym zakresie poprzez możliwość wykorzystania istniejącej infrastruktury
technicznej. Takie rozwiązanie jest również najbardziej korzystnym pod względem zachowania obowiązujących
standardów ochrony środowiska.
4. Określenie skutków finansowych oraz źródeł ich pokrycia.
Członkowie Związku będą zobowiązani przekazywać składki członkowskie Związkowi, które będą
pokrywane pobranymi i wyegzekwowanymi opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Szczegóły
gospodarki finansowej Związku określa statut Zielonogórskiego Związku Gmin.
5. Opinie uprawnionych podmiotów.
Nie są wymagane
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