UCHWAŁA NR XXXII/315/17
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie porozumienia międzygminnego dotyczącego zagospodarowania przez Gminę Miasta Gdańska
frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych, pochodzących z terenu gminy Pszczółki
Na podstawie art.6 ust.1, art.10 ust.1, art.18 ust.2 pkt 12 oraz art.74 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1875 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Upoważnia się Wójta do zawarcia porozumienia międzygminnego w przedmiocie przekazania Gminie
Miasta Gdańska do realizacji zadania własnego Gminy Pszczółki w zakresie zagospodarowania frakcji
energetycznej wysortowanych z odpadów komunalnych, pochodzących z terenu gminy Pszczółki, co do których
zakazane jest ich składowanie na składowiskach.
2. Gmina Miasta Gdańska zapewni realizację powierzonego zadania publicznego przy udziale zobowiązanych
do tego spółek komunalnych.
3. Warunki współpracy zostaną ustalone w porozumieniu międzygminnym.
§ 2. Wykonanie uchwały, w tym ustalenie treści porozumienia międzygminnego z Gminą Miasta Gdańska,
powierza się Wójtowi.
§ 3. Traci moc uchwała nr VII/48/15 Rady Gminy Pszczółki z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie porozumienia
z Gminą Miasta Gdańska dotyczącego zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Pszczółki
w zakresie ich termicznego przetwarzania.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
na gminnych tablicach ogłoszeń.

Przewodnicząca Rady Gminy
Halina Ostrowska
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UZASADNIENIE
Utrzymanie czystości i porządku oraz unieszkodliwianie odpadów komunalnych jest zadaniem
własnym gminy, określonym w art.7 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Gminy zobowiązane są do objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na swoim terenie systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi. Zobowiązane są też zapewnić osiągnięcie ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Począwszy od 1
stycznia 2016 r. zabronione jest składowanie odpadów komunalnych o cieple spalania przekraczającym 6
MJ/kg suchej masy, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia z dnia 16 lipca 2015 r.
w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1277 z późn.
zm.). Gmina Miasta Gdańska zamierza realizować z udziałem komunalnych spółek prawa handlowego
budowę, utrzymanie i eksploatację Zakładu Termicznego Przetwarzania Opadów w Gdańsku („ZTPO”).
Mając to na uwadze, Gmina Pszczółki zamierza powierzyć Gminie Miasta Gdańska zadanie
zagospodarowania w ZTPO frakcji wysortowanych z odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy
Pszczółki w określonej ilości. Współpraca będzie się odbywała m.in. przy udziale spółki komunalnej Gminy
Miasta Gdańska, zobowiązanej do wykonywania zadań publicznych w zakresie termicznego
zagospodarowania frakcji wydzielonej z odpadów komunalnych. Będzie też stanowiła uzupełnienie systemu
gospodarki odpadami obowiązującego na terenie gminy Pszczółki, który aktualnie jest realizowany przy
udziale Regionalnej Instalacji Przekształcania Odpadów Komunalnych, gdzie następuje wysortowanie z
odpadów komunalnych frakcji resztkowej.
Przewidziane w niniejszej uchwale porozumienie międzygminne szczegółowo określi zasady
współpracy, w tym zasady ponoszenia kosztów wykonania zadań publicznych przy udziale spółek
komunalnych Gminy Miasta Gdańska i Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów właściwych dla
Gminy Pszczółki. Konieczność podjęcia współpracy w powyższym zakresie w formie porozumień
międzygminnych jest też jednym z wymogów uzyskania bezzwrotnego dofinansowania (dotacji) na budowę
ZTPO z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, co umożliwi w okresie
eksploatacji ZTPO bardzo korzystne warunki termicznego zagospodarowania tych odpadów. Zgodnie ze
stanowiskiem NFOŚiGW, który jest Instytucją Organizującą Konkurs, zaprezentowanym w piśmie z dnia
30.11.2017 r., w celu zapewnienia zgodności projektu z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, a przez
to uzyskania wnioskowanego dofinansowania, konieczne jest oparcie współpracy między zainteresowanymi
gminami nie tylko o porozumienia spółek komunalnych zobowiązanych do realizacji zadań publicznych, ale
też poprzez współpracę gmin na zasadach porozumień międzygminnych przewidziany w art. 74 ust. 1 i 2
ustawy o samorządzie gminnym. Planuje się, że koszty zagospodarowania odpadów pochodzących z gmin
sygnatariuszy porozumień międzygminnych, zawartych na podstawie niniejszej uchwały, będą ponoszone
przez te gminy w ramach kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych za pośrednictwem spółek
komunalnych, prowadzących Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych właściwe dla
tych gmin. Spółki te, na zasadach opisanych w art. 67.ust 1 pkt 15 ustawy Prawo zamówień publicznych,
mogą podjąć współpracę ze spółką komunalną Gminy Miasta Gdańska Port Czystej Energii Spółka z o.o. w
zakresie wykonywania na rzecz gmin zadania publicznego w zakresie termicznego zagospodarowania frakcji
pochodzącej z odpadów komunalnych z tych gmin.
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