
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia .................... 2018 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 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), Rada 
Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie z Gminą Miasto Stargard, Gminą Police, Gminą Goleniów, 
Gminą Gryfino, Gminą Miasto Koszalin oraz z Celowym Związkiem Gmin R-XXI i Celowym 
Związkiem Gmin CZG-12 porozumień międzygminnych w sprawie przejęcia przez Gminę Miasto 
Szczecin wykonania zadania publicznego w zakresie zagospodarowania frakcji energetycznej 
odpadów komunalnych pochodzących z ich terenów.

§ 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 30 czerwca 2019 roku.

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

Zgodnie zapisami Umowy Wykonawczej z dnia 18 marca 2011 r. zawartej pomiędzy Gminą

Miasto Szczecin a Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie (ZUO), Gmina

Miasto Szczecin zobowiązana jest zagwarantować dostawę odpadów komunalnych i odpadów

pochodzących z ich przetworzenia do ZUO w celu ich unieszkodliwienia, w ilości 150 tys. rocznie.

Zobowiązanie dostawy odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z ich

przetworzenia odbywa się za pośrednictwem przedsiębiorców odbierających od właścicieli

nieruchomości odpady komunalne, w ramach zorganizowanego systemu gospodarki odpadami oraz

na podstawie umów świadczenia usług zawartych z tymi przedsiębiorcami. Gmina Miasto Szczecin

zapewnia średniorocznie 85 tys. ton odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia w ZUO.

Zgodnie z treścią § 3 ust. 2 Umowy Wykonawczej z dnia 18 marca 2011 r., w przypadku

braku możliwości dostawy ilości 150 tys. ton odpadów rocznie, strony podejmują działania w celu

zapewnienia uzupełnienia dostaw odpadów. Gmina Miasto Szczecin podejmując działania w

zakresie przejęcia przez nią zadań własnych innych gmin w zakresie zagospodarowania frakcji

energetycznej odpadów komunalnych wytworzonych na ich terenie, wypełnia tym samym

obowiązki wynikające z Umowy Wykonawczej, zapewniając trwałość realizacji projektu

dofinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Podstawą prawną przejęcia zadań własnych innych gmin 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.

Zawarcie porozumienia o przejęciu realizacji zadania własnego w zakresie

zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych wpisuje się również w założenia

nowego systemu gospodarki odpadami. System ten zmierza do ograniczenia powstawania odpadów

i zmniejszenia a nawet całkowitego zredukowania zjawiska składowania odpadów. Selektywnie

zebrane frakcje odpadów zostają poddawane przetworzeniu (np. poprzez kompostowanie),

recyklingowi lub przekazane do ponownego użycia. Natomiast odpady, które nie wpisują się w

poszczególne frakcje odpadów, które póki co są poddawane składowaniu, zostaną termicznie

przetworzone, dzięki czemu praktycznie zostaną wyeliminowane.
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