
UCHWAŁA Nr XXII /137/05 

RADY GMINY CIECHANÓW
z dnia 6 maja 2005 r.

w sprawie utworzenia Celowego Komunalnego Związku Gmin Regionu Ciechanowskiego

Na podstawie art. 64 ust. 1 i 2 oraz art. 67 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.),
Rada Gminy Ciechanów uchwala co następuje :

§ 1.

Gmina Ciechanów tworzy wraz z gminami powiatów:
1. ciechanowskiego

2. makowskiego
3. przasnyskiego

4. pułtuskiego

Celowy Komunalny Związek Gmin Regionu Ciechanowskiego z siedzibą w Ciechanowie zwany dalej „Związkiem ".
§ 2.

Celem działania Związku jest wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków niezbędnych 
do realizacji kompleksowego regionalnego programu gospodarki odpadami na terenie gmin tworzących Związek.

§ 3.

Do zgromadzenia Związku deleguje się Marka Kiwita - Wójta Gminy 
i Jerzego Ryzińskiego - kierownika referatu rolnictwa, gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska.

§ 4.

Zobowiązuje się Wójta Gminy do poinformowania Wojewody Mazowieckiego o zamiarze przystąpienia do Celowego 
Komunalnego Związku Gmin Regionu Ciechanowskiego.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

/ - / Leszek Zmudczyński



UZASADNIENIE 
do Uchwały Nr XXII/137/ 05

Rady Gminy Ciechanów
z dnia 6 maja 2005 roku

Do realizacji zadań własnych gminy powstała idea utworzenia Celowego Komunalnego Związku Gmin, którego celem 
będzie wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków niezbednych do realizacji 
kompleksowego regionalnego programu gospodarki odpadami.. W dniu 21 września 2004 roku w Ciechanowie 
podpisano list intencyjny w sprawie opracowania i wdrażania zintegrowanego systemu gospoadarki odpadami dla gmin 
powiatów : ciechanowskiego , makowskiego , przasnyskiego i pułtuskiego. Władze Samorządowe podejmą działania 
zmierzające do utworzenia , opracowania i wdrożenia kompleksowego , zintegrowanego systemu gospodarki odpadami. 
W celu realizacji powyższego zadania Samorządy utworzą celowy. zinstytucjonalizowany Związek Gmin .
Stworzenie nowoczesnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi z uwagi na koszty , jest możliwe jedynie przy 
wspóludziale wielu gmin. Z tego powodu powstanie Związku uznaje się za uzasadnione. Dla zarejestrowania Związku 
Międzygminnego konieczne jest przedstawienie organowi prowadzącemu rejestr kompletu uchwał właściwych rad o 
utworzeniu Związku. Aby proces rejestracji przebiegał sprawnie i szybko Rady powinny przyjąć uchwały tej samej 
treści. 
Regionalny Zakład Gospodarki Odpadami Regionu Ciechanowskiego jest jedną z instytucji przewidzianych do 
realizacji w Planie Gospodarki Odpadami Województwa Mazowieckiego , a także umożliwi dostosowanie gospodarki 
odpadami do wymogów dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących oćhrony środowiska.


