Projekt
z dnia 22 stycznia 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA
z dnia .................... 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Golub-Dobrzyń a Gminą
Golub-Dobrzyń na wspólne wykonywanie zadania własnego gminy w zakresie utworzenia, prowadzenia i
utrzymania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ) w związku z art.3 ust.1 i ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2013 r., poz.1399 z późn.zm.1) Rada Miasta
Golubia-Dobrzynia uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Golub-Dobrzyń a Gminą GolubDobrzyń w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie utworzenia, prowadzenia i utrzymania punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców
miasta Golub-Dobrzyń i gminy Golub-Dobrzyń.
§ 2. Gmina Miasto Golub-Dobrzyń będzie uczestniczyć w kosztach wspólnego wykonywania zadania w
zakresie odpowiadającym udziałowi Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w wykorzystaniu punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych.
§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w biuletynie informacji publicznej oraz
na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.
1] Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1593; z 2015 r. poz. 87, 122 i 1688
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Uzasadnienie
Gmina Miasto Golub-Dobrzyń w ramach nałożonych ustawowych obowiązków musi realizować zadanie
własne w zakresie tworzenia Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zwanych potocznie
PSZOK-ami. Zadaniem punktów jest zbieranie określonych rodzajów odpadów od mieszkańców a następnie
przekazanie ich do miejsc, gdzie we właściwy sposób zostaną zagospodarowane i unieszkodliwione. W punkcie
zbierane będą takie odpady jak:
- papier,
- metal,
- tworzywa sztuczne,
- szkło,
- opakowania wielomateriałowe,
- odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym także odpady opakowaniowe
ulegające biodegradacji,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,
- powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia,
zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady
budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony oraz odpady zielone.
Gmina Miasto Golub-Dobrzyń będzie realizować zadanie własne w zakresie prowadzenia PSZOK wspólnie z
Gminą Golub-Dobrzyń.
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