UCHWAŁA NR XXXIX/17/2018
RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
z dnia 16 lutego 2018 r.
w sprawie wyrażenia woli zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą
Pruszcz Gdański a Gminą Miasta Gdańska w sprawie wykonania zadań publicznych
w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych przez Gminę Miasta Gdańska
Na podstawie art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 12 oraz
art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2017 r. poz. 1875,
2232 i z 2018 r. poz. 130) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Gmina Pruszcz Gdański zamierza wspólnie z Gminą Miasta Gdańska realizować
zadania publiczne w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych.
2. Zadanie publiczne, o którym mowa w ust. 1 nie obejmuje zagospodarowania frakcji
wysortowanych z odpadów komunalnych.
§ 2. 1. Szczegółowe warunki współpracy zostaną ustalone w Porozumieniu Międzygminnym,
którego przedmiotem będzie wspólna realizacja zadania publicznego w zakresie
zagospodarowania odpadów komunalnych.
2. Gmina Miasta Gdańska zapewni realizację powierzonego zadania publicznego przy
udziale utworzonych w tym celu spółek komunalnych.
§ 3. Wykonanie uchwały, w tym zawarcie Porozumienia, o którym mowa w § 2, powierza się
Wójtowi Gminy Pruszcz Gdański.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku oraz unieszkodliwiania odpadów
komunalnych stanowią zadania własne gminy. W celu wykonywania tych zadań gmina może
tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami. Wykonywanie
zadań publicznych może być również realizowane w drodze współdziałania między jednostkami
samorządu terytorialnego, w tym w drodze porozumień międzygminnych, o których mowa
w art. 74 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.).
Gmina Miasta Gdańska zamierza realizować, z udziałem swoich spółek komunalnych,
inwestycje związane w rozbudową Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o. o., a także zadanie
polegające na budowie, utrzymaniu i eksploatacji Zakładu Termicznego Przetwarzania Odpadów
w Gdańsku. Mając to na uwadze, Gmina Pruszcz Gdański zamierza powierzyć Gminie Miasta
Gdańska zadania z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych, które mają być
realizowane z udziałem właściwym spółek Gminy Miasta Gdańska. Planowane inwestycje mają
zostać dofinansowane ze środków UE.
Zgodnie ze stanowiskiem NFOŚiGW, w celu zapewnienia zgodności planowanych inwestycji
z zasadami pomocy publicznej, niezbędne jest ukształtowanie współpracy pomiędzy gminami,
zainteresowanymi korzystaniem z ww. instalacji, na zasadzie porozumień międzygminnych.
Zawarcie stosownych porozumień jest zatem warunkiem koniecznym otrzymania bezzwrotnego
dofinansowania ze środków UE.
W związku z wcześniejszym podjęciem uchwały nr XXXVII/125/2017 Rady Gminy Pruszcz
Gdański z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego
pomiędzy Gminą Pruszcz Gdański a Gminą Miasta Gdańska w sprawie zagospodarowania przez
Gminę Miasta Gdańska frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych
pochodzących z terenu Gminy Pruszcz Gdański z zakresu niniejszej uchwały wyłączono sprawy
związane z zagospodarowaniem frakcji wysortowanej z odpadów komunalnych.
Przewidziane w niniejszej uchwale porozumienia międzygminne określą szczegółowo zasady
współpracy pomiędzy gminami zarówno w zakresie objętym niniejszą uchwałą, jak i w zakresie
objętym wyżej wzmiankowaną uchwałą nr XXXVII/125/2017 Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 14 grudnia 2017 roku.
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