
UCHWAŁA NR XIX/182/2020
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie wystąpienia Gminy Wyrzysk ze Związku Międzygminnego "Pilski Region Gospodarki 

Odpadami Komunalnymi"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 67 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.), w związku z § 43 ust. 1 i § 46 Statutu Związku 

Międzygminnego "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z siedzibą w Pile (Dz. Urz.Woj. 

Wlkp. z 2016 r. poz. 5040)  Rada Miejska w Wyrzysku uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się o wystąpieniu Gminy Wyrzysk ze Związku Międzygminnego "Pilski Region 

Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z siedzibą w Pile, z dniem 31 grudnia 2020 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

do uchwały Nr XIX/182/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 31 stycznia 2020 roku

w sprawie wystąpienia Gminy Wyrzysk ze Związku Międzygminnego "Pilski Region Gospodarki

Odpadami Komunalnymi"

W celu realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami określonych w ustawie z dnia 13 września

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina Wyrzysk uchwałą Nr XVII/163/2012 Rady

Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 marca 2012 roku zadeklarowała uczestnictwo w Związku

Międzygminnym "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z siedzibą w Pile.

Zadaniem statutowym Związku było prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie

Związku, w tym Gminy Wyrzysk, obejmujące w szczególności:

- zapewnienie wykonywana prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Związku,

m.in. poprzez dokonanie wyboru ich wykonawców lub tworzenie odpowiednich jednostek

organizacyjnych,

- objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie Związku systemem gospodarowania

odpadami komunalnymi,

- nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności poprzez nadzorowanie

realizacji zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli

nieruchomości,

- tworzenie i utrzymywanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób

zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców Związku, zapewniający przyjmowanie odpadów

komunalnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Mając na uwadze niezadawalającą, zdaniem mieszkańców Gminy Wyrzysk, realizację przez Związek

wymienionych wyżej zadań statutowych na rzecz Gminy Wyrzysk, wynikiem czego jest bardzo znaczny

wzrost opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 1 mieszkańca, rażąco naruszający

interesy mieszkańców, a także przedłużający się termin oddania do użytku PSZOKU w Wyrzysku,

wystąpienie Gminy Wyrzysk ze Związku jest zasadne społecznie.

Wobec powyższego należy podjąć inne rozwiązania organizacyjno-prawne w zakresie realizacji zadań

gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wyrzysk

Zgodnie z § 43 ust. 1 Statutu Związku Międzygminnego "Pilski Region Gospodarki Odpadami

Komunalnymi" uczestnictwo gminy w Związku ustaje w wyniku wystąpienia gminy ze Związku, na

podstawie uchwały rady tej gminy, podjętej co najmniej na 6 miesięcy przed zakończeniem roku objętego

planem finansowy. Wystąpienie, dla swej skuteczności, wymaga przedłożenia stosownej uchwały rady
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gminy Zarządowi Związku w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia.

Skutek wystąpienia Gminy Wyrzysk ze Związku, na podstawie § 46 Statutu Związku, następuje na

koniec roku objętego planem finansowym, tj. z dniem 31 grudnia 2020 roku.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.
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