
Uchwała Nr  XXIII/121/2012 

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski 

z dnia   30 października 2012 r. 

w sprawie przekazania do realizacji zadania publicznego w zakresie zagospodarowania 

odpadów komunalnych z terenu Gminy Gryfów Śląski 

 

Na podstawie art. 74 oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 3 ust.1 i 2 pkt 2 lit.a) ustawy   

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2012 

poz.391 j.t.)  uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

1. Wyraża się wolę przekazania przez Gminę  Gryfów Śląski do realizacji na rzecz 

Gminy Miejskiej Lubań zadania własnego w postaci obowiązku zagospodarowania 

odpadów komunalnych z terenu Gminy Gminy Gryfów Śląski wynikającego z 

przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz. z 2012 r. poz. 391 j.t.). 

2. Realizacja zadania będzie następować poprzez regionalną instalację do przetwarzania 

odpadów komunalnych Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu 

należącą do Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu. 

§ 2. 

Przejęcie zadania, o którym mowa w § 1 nastąpi w drodze zmiany w obowiązującym 

porozumieniu międzygminnym zawartym z Gminą Miejską Lubań z dnia 21 czerwca 2012 r. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie do projektu uchwały 

w sprawie przyjęcia realizacji zadania publicznego w zakresie zagospodarowania 

odpadów komunalnych z terenu Gmin Gryfów Śląski 

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. Nr 391) wprowadzoną przepisami ustawy z 01 lipca 

2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2011 Nr 152 poz.897) od 01 stycznia 2012 r. obowiązują nowe zasady 

gospodarowania odpadami komunalnymi .  

Zgodnie z art. 3 ust. 2 do obowiązkowych zadań własnych Gminy należy m.in. : 

- budowa, utrzymanie i eksploatacja własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych  

instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych , 

- osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i 

odzysku  

innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  

przekazywanych do składowania. 

Zgodnie z art. 74 Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) gminy mogą zawierać porozumienia międzygminne w 

sprawie powierzenia jednej z nich określonych zadań publicznych. Gmina wykonująca 

zadanie publicznie objęte porozumieniem przejmuje prawa i obowiązki pozostałych gmin 

związane z powierzeniem jej zadania, a gminy te mają obowiązek udziału w kosztach 

realizacji powierzonego zadania .  

Zgodnie z wyrokiem Najwyższego Sądu Administracyjnego z dnia 27.09.1994 r. sygn. akt 

SA/Łd 1906/94: „Na mocy porozumienia nie tworzy się nowej struktury organizacyjnej, a 

gmina przejmująca w tym trybie zadania publiczne realizuje je przez swoje organy i jednostki 

organizacyjne”.  

Na mocy wcześniej zawartych porozumień Gmina Miejska Lubań przejęła od Gmin 

zadanie publiczne w zakresie wspólnej realizacji inwestycji polegającej na budowie instalacji 

do kompostowania oraz pozostałych budowli niezbędnych do zagospodarowania odpadów 

pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu oraz 

do ich wspólnej eksploatacji , bądź w przypadku Gminy Olszyna i Siekierczyn do budowy i 

eksploatacji wysypiska odpadów komunalnych.  

Powyższa uchwała oraz aneks do porozumienia aktualizuje istniejące już 

porozumienie do nowych regulacji prawnych m. in. poprzez wyraźne wskazanie, iż 

porozumienie dotyczące przekazania zadania publicznego polegającego na budowie i 

eksploatacji instalacji do kompostowania odbywa się w ramach budowy regionalnej instalacji 

przetwarzania odpadów komunalnych – Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w 

Lubaniu i jej wspólnej eksploatacji poprzez zagospodarowanie wszystkich odpadów 

komunalnych z terenu gmin tworzących wspólne porozumienie w celu osiągnięcia 

wyznaczonych poziomów odzysku i recyklingu. 



 

 

 

 

 

 


