UCHWAŁA NR XVII/175/13
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM
z dnia 25 marca 2013 r.
w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.
w Kowalewie Pomorskim niektórych obowiązkowych zadań własnych gminy z zakresu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie
Na podstawie art. 2 i art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U.
z 2011 r. Nr 45, poz. 236) oraz art. 3 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951; z 2013 r. poz. 21) przy uwzględnieniu
dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie koordynacji procedur
udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi uchwala się, co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o Spółce należy przez to rozumieć Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kowalewie Pomorskim.
§ 2. Gmina Kowalewo Pomorskie powierza Spółce wykonywanie obowiązkowego zadania własnego
utrzymania czystości i porządku w granicach administracyjnych gminy Kowalewo Pomorskie na okres 20 lat,
licząc od dnia wejścia uchwały w życie, o którym mowa w § 5 uchwały, obejmującego tworzenie i zapewnienie
funkcjonowania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla
wszystkich mieszkańców Gminy Kowalewo Pomorskie, w tym wskazywania w porozumieniu z Gminą Kowalewo
Pomorskie miejsc, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
pochodzącego z gospodarstw domowych.
§ 3. 1. Sposób wykonywania powierzonego obowiązkowego zadania własnego gminy, o którym mowa w § 2,
w tym zakres uprawnień i obowiązków Spółki, określi akt powierzenia zawarty pomiędzy Gminą Kowalewo
Pomorskie a Spółką.
2. Gmina Kowalewo Pomorskie oraz Spółka zawrą akt powierzenia, którego okres obowiązywania rozpocznie
się w dniu wejścia w życie uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pomorskie.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Jerzy Orłowski

Id: 219909E1-B045-417E-8195-227F4F2A2DCA. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U.
z 2011 r. Nr 45, poz. 236), Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim niniejszą uchwałą powierza Zakładowi
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Kowalewie Pomorskim realizację niektórych
obowiązkowych zadań własnych gminy z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kowalewo
Pomorskie.
Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897 z późn.
zm.). Ustawa wprowadza znaczące zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Zasadnicza
zmiana dotyczy przejęcia przez gminę odpowiedzialności za zadania związane z gospodarowaniem odpadami
komunalnymi. Kreuje to nowe obowiązki m.in. w zakresie tworzenia i zapewnienia funkcjonowania punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich
mieszkańców gminy, w tym wskazania miejsc, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych.
W związku z powyższym wywołanie uchwały jest zasadne.
Inicjatorem wywołania uchwały jest Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie.
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