
UCHWAŁA NR V/51/2019
RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie zamiaru przystąpienia do prac nad koncepcją utworzenia związku międzygminnego 
realizującego zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Na podstawie art.18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Rada Miejska Gminy Dobrzyca wyraża zamiar przystąpienia do prac nad koncepcją 
utworzenia związku międzygminnego realizującego zadania z zakresu gospodarki odpadami 
komunalnymi.

2. Wyrażenie zamiaru przystąpienia do prac, o których mowa w ust. 1 nie jest równoznaczne 
z podjęciem uchwał, o których mowa w art. 64 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.).

§ 2. Wykonanie uchwały, w tym podjęcie niezbędnych działań celem wypracowania koncepcji  
utworzenia związku międzygminnego realizującego zadania z zakresu gospodarki odpadami 
komunalnymi powierza się Burmistrzowi Gminy Dobrzyca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
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UZASADNIENIE

do uchwały nr V/51/2019 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie zamiaru przystąpienia do prac nad koncepcją utworzenia związku

międzygminnego realizującego zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Na skutek uchwalenia ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., Nr 152, poz. 897 z późn. zm.)

gminy zobowiązane zostały do wdrożenia – najpóźniej od dnia 1 lipca 2013 r. – nowego systemu

gospodarki odpadami komunalnymi.

System ten ma charakter dynamiczny. Podlega on ciągłym zmianom wynikającym zarówno

z uwarunkowań wewnętrznych (np. zmiana oczekiwań mieszkańców, poszukiwanie rozwiązań

optymalizacyjnych), jak i zewnętrznych (np. zmiany prawodawstwa w zakresie szeroko rozumianego

prawa odpadowego, zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim).

W najbliższym czasie gminny system gospodarki odpadami komunalnymi będzie musiał zostać

poddany istotnym zmianom wynikającym:

1) zmienionych dyrektyw unijnych (w tym zwiększone wymagania dotyczące odzysku i recyklingu),

2) planowanych zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (w tym zwiększone

wymagania dotyczące odzysku i recyklingu, sankcje administracyjne grożące wójtom i gminom),

3) planowanych zmian w ustawie Ordynacja podatkowa,

4) planowanych zmian w Prawie zamówień publicznych.

Ustawodawca nie narzuca gminom konkretnego modelu realizacji zadań z zakresu gospodarki

odpadami komunalnymi.

Zadania w tym zakresie mogą być realizowane samodzielnie przez każdą z gmin lub wspólnie

w formach przewidzianych przepisami ustawy o samorządzie gminnym.

Mając na uwadze przepisy ustawy o samorządzie gminnym należy przyjąć, iż preferowanym przez

ustawodawcę modelem współpracy międzygminnej w zakresie realizacji zadań z zakresu gospodarki

odpadami komunalnymi jest związek międzygminny.

Analiza wad i zalet analizowanych modeli współpracy międzygminnej w zakresie realizacji zadań

z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi przemawia na korzyść podjęcia współpracy w formie

związku międzygminnego.

Mając powyższe na uwadze Rada Miejska Gminy Dobrzyca wyraża zamiar przystąpienia do prac

nad koncepcją utworzenia związku międzygminnego realizującego zadania z zakresu gospodarki

odpadami komunalnymi.

Wypracowane w tym zakresie koncepcje pozwolą na podjęcie w przyszłości decyzji co do

ostatecznego sposobu realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.
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