
RADA MIEJSKA

wJaworzynieSlaskiej

D C H W A L A NR .il..{.9!f./03

Rady Miejskiej w Jaworzynie Slaskiej

z dnia ~...A~J9Q~.......

w sprawie zawarcia porozumienia miedzygminnego w celu wspóldzialania gmin
w zakresie zagospodarowania wysegregowanych odpadów
komunalnych.

'----

Na podstawie art.18 ust2 pkt 12 oraz art.74 ustawy z dnia 08 marca
1990r. o samorzadzie gminnym /tj.Dz.D.z 200lr. Nr 142 poz.1591 z pózno
zmianami/ Rada Miejska w Jaworzynie Slaskiej u c h wal a, co nastepuje:

§l.
l. Wyraza sie zgode na zawarcie porozumienia miedzygminnego pomiedzy

gminami: Gmina Jaworzyna Slaska, Gmina Marcinowice, Gmina
Strzegom, Gmina Swiebodzice, Gmina Ddanin, Gmina Zarów w celu
wspóldzialania gmin w zakresie zagospodarowywania wysegregowanych
odpadów komunalnych.

2. Gminy wymienione w ust 1 powierza gminie Strzegom zadania w
zakresie przyjmowania od tych gmin wysegregowanych odpadów
komunalnych, magazynowania, sortowania wtórnego, prasowania i ich
sprzedazy.

"-""

§ 2.
Szczególowe zasady wspóldzialania gmin okresli porozumienie zawarte
pomiedzy gminami wymienionymi w § 1 ust 1

§ 3.
Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Jaworzyny Slaskiej.

§ 3.
Dchwala wchodzi wzycie z dniem podjecia.
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Uzasadnieuie
do uchwaly nr lJ!l..!fl6...lO3

Rady Miejskiej w Jaworzynie Slaskiej
z dnia ~a...t1.~ 2003r.

w sprawie zawarcia porozumienia miedzygminnego w celu wspóldzialania gmin
w zakresie zagospodarowywania wysegregowanych odpadów komunalnych.

Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w
gminach IDz.U.Nr 132poz.622 z 1996r. z póznozmianami! w art.3 ust.2 pkt 6
naklada na gminy obowiazek organizacji selektywnej zbiórki, segregacji i
magazynowania odpadów komunalnych przydatnych do odzysku oraz
wspóldzialania z przedsiebiorcami podejmujacymi dzialalnosc w zakresie
gospodarowania tego rodzaju odpadami.

Koszty selektywnej zbiórki i transportu odpadów komunalnych w
porównaniu do kosztów zbiórki nieselektywnej sa znacznie nizsze, a
uzyskiwane ceny sprzedazy zaleza m.in. od ilosci wysegregowanych odpadów.
W tej sytuacji uzasadnione jest wspóldzialanie gmin w zakresie zbiórki
segregowanych odpadów. Objecie obszarem dzialania terenu kilku gmin
pozwoli na obnizenie jednostkowych kosztów selektywnego gromadzenia,
sortowania i transportu segregowanych odpadów, a takze na zwiekszenie ich
ilosci i wynegocjowanie wyzszej ceny sprzedazy.
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