UCHWAŁA NR XXXIU/343/2021
RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE

z dnia 26 października 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Stargard porozumienia

międzygminnego

w

sprawie

przyjęcia

wykonania

zadania

publicznego

w

zakresie

zagospodarowania bioodpadów
Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 74 ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 r. poz. 1372 i 1834) uchwala się,
co następuje:
$1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Miasto Stargard porozumienia
międzygminnego w sprawie przejęcia przez Gminę Miasto Stargard wykonania zadania
w zakresie zagospodarowania bioodpadów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz
ze wskazanych nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin.
$ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.

$ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
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Uzasadnienie:

Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy oraz unieszkodliwianie odpadów
komunalnych jest zadaniem własnym gminy i wynika z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.). Gminy
zobowiązane są do osiągnięcia poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji, przekazywanych do składowania, pochodzących z terenu danej gminy.
W celu osiągnięcia wymaganych prawem wskaźników, w szczególności osiągnięcia
ograniczenia
masy
odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji,
przekazywanych
do składowania, od początku funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi w Stargardzie zapewniono selektywną zbiórkę odpadów u źródła oraz ich przetwarzanie
w Instalacji Komunalnej w Łęczycy, prowadzonej przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard

Sp. z 0.0. Między innymi, na Instalacji Komunalnej w Łęczycy przetwarzane są na PRE

pochodzące z Gminy Miasto Stargard selektywnie zbierane bioodpady.
Zmieniające się przepisy w zakresie gospodarki odpadami

komunalnymi

oraz

gleby

rosnące

wymagania dotyczące m.in. ograniczenią ilości bioodpadów przekazywanych do składowania,
wymagają od Gminy Miasto Stargard ciągłych działań modyfikujących system gospodarowania
odpadami oraz stosowanie coraz nowocześniejszych technologii.
W związku z nowelizacją przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
w 2021 r. w Stargardzie rozszerzono zakres selektywnej zbiórki odpadów komunalnych „u źródła”
o odbiór odpadów „kuchennych”. Odbierane z nieruchomości odpady zielone oraz odpady kuchenne

przetwarzane są na Instałacji Komunalnej w Łęczycy. W procesie przetwarzania odpadów powstaje
certyfikowany produkt — polepszacz gleby, kwalifikowany do wskaźników odzysku.
Zawarcie porozumienia umożliwi wyspecjalizowanie

się Instalacji Komunalnej w procesie

zagospodarowania bioodpadów, co znacznie przyczyni się do poprawy sytuacji gospodarczej w/w
podmiotu na rynku podmiotów zagospodarowujących odpady komunalne. Specjalizacja w tym zakresie
będzie możliwa również m.in. dzięki kontynuacji i rozszerzeniu współpracy na podstawie porozumienia
pomiędzy
Gminą Miasto
Stargard i Gminą Miasto Szczecin, którego przedmiotem jest
zagospodarowanie frakcji energetycznej odpadów komunalnych powstałych w Instalacji Komunalnej.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, wykonywanie zadań publicznych może

być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego. W myśl
art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy, do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy m.in. podejmowanie
uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego

majątku. Zgodnie z art. 74 ustawy, gminy mogą zawierać porozumienia międzygminne w sprawie
powierzenia jednej z nich określonych przez nie 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.
Wobec powyższego, podjęcie uchwały jest zasadne.
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