Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumień
międzygminnych w sprawie przejęcia wykonania zadania publicznego w zakresie
zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych
Na podstawie art. 10, art. 18 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), Rada Miasta Szczecin uchwala,
co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego z Celowym Związkiem Gmin
CZG-12 w sprawie przejęcia przez Gminę Miasto Szczecin wykonania zadania publicznego
w zakresie zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych pochodzących z jego
terenu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.
§ 3. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Szczecin do przedstawienia Radzie Miasta Szczecin
informacji o wykonaniu uchwały w terminie do dnia 31.12.2021 r.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
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Uzasadnienie
Podstawą prawną przejęcia zadań własnych przez inną gminę jest art. 74 ustawy o samorządzie
gminnym stanowiący o możliwości zawierania przez gminy i ich związki porozumień
międzygminnych w sprawie powierzenia realizacji zadań publicznych. Gmina wykonująca zadania
publiczne objęte porozumieniem przejmuje prawa i obowiązki pozostałych gmin, związane
z powierzonymi jej zadaniami, a gminy te mają obowiązek udziału w kosztach realizacji
powierzonego zadania.
Gmina Miasto Szczecin na mocy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach realizuje
zadania związane ze zorganizowaniem systemu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i niektórych nieruchomości niezamieszkałych
i zapewnieniem zgodnego z przepisami prawa zagospodarowania tych odpadów.
Jednym z kluczowych elementów zorganizowanego i funkcjonującego w Szczecinie systemu jest
Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów, który od 2018 r. przyjmuje zmieszane odpady
komunalne oraz inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów pochodzące przede wszystkim
z nieruchomości położonych na terenie Szczecina.
Zgodnie z decyzją środowiskową z 25 sierpnia 2017 r. całkowita ilość przetwarzanych odpadów
w skali roku została określona na poziomie 150 000 ton. Ta ilość w pełni zabezpiecza Gminę Miasto
Szczecin oraz pozwala również zagospodarować odpady pochodzące z innych gmin.
W związku z tym Rada Miasta Szczecin 18 grudnia 2018 r. podjęła Uchwałę nr II/25/18 na mocy
której udzieliła pozwolenia na zawarcie z Celowym Związkiem Gmin CZG-12 porozumienia
międzygminnego w sprawie przejęcia przez Gminę Miasto Szczecin wykonania zadania publicznego
w zakresie zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych pochodzących z ich
terenów.
W roku 2021 r. dokonano weryfikacji funkcjonowania zawartego na mocy ww. Uchwały
Porozumienia. Analiza została przeprowadzona przede wszystkim z uwzględnieniem zabezpieczenia
dla Szczecina. Równocześnie rozpoczęto rozmowy z Gminą Miasto Stargard oraz Gminą Police,
których celem było wypracowanie zasad wykorzystania wzajemnych potencjałów sąsiadujących ze
sobą gmin związanych z instalacjami zagospodarowania odpadów komunalnych. Te rozmowy były
następstwem wprowadzenia w 2019 r. obowiązku selektywnego zbierania bioodpadów. Masa tych
odpadów na przestrzeni ostatnich dwóch lat dynamicznie zwiększa się i szacunek ilości tej frakcji na
rok 2022 wskazuje na poziom 19 – 20 tys. ton. To będzie druga największa frakcja odbieranych
odpadów z nieruchomości objętych systemem. Pierwszą pozostają odpady zmieszane, które
zagospodarowuje się w Zakładzie Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów.
Z uwagi na powyższe zabezpieczenie instalacji, do których można skierować ten strumień, stało się
priorytetem w prowadzonych ustaleniach. Gminie Miastu Stargard i Gminie Police zaoferowano
większą ilość możliwych do zagospodarowania w spalarni odpadów – odpowiednio na poziomie
18.000 i 15.000 ton. W zamian ustalono zwiększenie masy bioodpadów, które będą mogły być
przyjęte w instalacjach w Łęczycy i Leśnie Górnym. Wg poczynionych uzgodnień masy te będą
wynosić odpowiednio 10 900 i 6 000 ton. Równolegle w 2021 r. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów,
podmiot zarządzający Zakładem Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów, kontynuował proces
uzyskania decyzji środowiskowej zezwalającej na zwiększenie maksymalnej ilość przetwarzanych
odpadów o kolejne 26 000 ton.
Biorąc pod uwagę wszystkie wyżej wymienione założenia uzgodniono, że począwszy od 2022 r.
w ramach powierzenia do spalarni trafią odpady ze Szczecina oraz Stargardu, Polic, Koszalina, CZG12 (związek gmin Bledzew, Cybinka, Dębno, Górzyca, Kostrzyn nad Odrą, Krzeszyce, Lubniewice,
Łagów, Międzyrzecz, Ośno Lubuskie, Rzepin, Słońsk, Sulęcin, Torzym, Witnica). Przewiduje się, że
łączna masa odpadów przekazanych do Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w roku
2022 i latach kolejnych będzie wynosiła do 120 tys. ton. Pozostały potencjał Zakładu będzie
wykorzystany na warunkach komercyjnych, w ramach których to kontrakty są oparte na wyższej cenie
jednostkowej za przyjęcie do zagospodarowania każdej tony odpadów.
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Biorąc pod uwagę strategiczne znaczenie zabezpieczenia zagospodarowania strumienia odpadów
komunalnych w gminnych instalacjach, w których możliwe jest kontrolowanie kosztów
zagospodarowania, uzyskanie pozwolenia Rady Miasta Szczecin oraz wszystkich zainteresowanych
samorządów warunkujące wdrożenie poczynionych ustaleń w życie, należy uznać za zasadne.
Podjęcie niniejszej uchwały nie wymaga uprzedniego uzyskania zgody innego organu (organizacji,
instytucji).
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