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z dnia  3 czerwca 2013 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 19 czerwca 2013 r.

w sprawie wystąpienia Gminy Krapkowice ze Związku Międzygminnego "Czysty Region" z siedzibą 
w Kędzierzynie-Koźlu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z § 30 ust. 1 Statutu Związku Międzygminnego "Czysty Region" 
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2008 roku Nr 52, poz. 1707 ze 
zmianami) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje: 

§ 1. Gmina Krapkowice występuje ze Związku Międzygminnego "Czysty Region" z siedzibą w Kędzierzynie-
Koźlu. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic. 

§ 3. Uchwałę doręcza się Związkowi Międzygminnemu "Czysty Region" z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
i Gminy w Krapkowicach oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. 

 

Burmistrz Krapkowic 

Andrzej Kasiura
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Uzasadnienie

1. Podstawa prawna 

Art.18. , ust. 2, pkt. 12 ustawyz dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (Dz. U Nr 142, poz. 1591 
z 2001 roku z późniejszymi zmianami) 

Art.18. 1. 2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy: 

12) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel 
odpowiedniego majątku, 

Statut Związku Miedzygminnego "Czysty Region" z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu 

§ 30. 1. Wystąpienie ze Związku następuje za wypowiedzeniem w formie uchwały rady gminy występującej i z 
zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia rozpoczynającego się z dniem doręczenia tej uchwały 
Zarządowi i kończącego się w ostatnim dniu roku kalendarzowego. 

2. Uzasadnienie faktyczne, w tym cele jakie mają być osiągnięte 

W związku z brakiem widocznych postępów w sprawie wybudowania regionalnej instalacji do przetwarzania 
odpadów komunalnych, która miała powstać na terenie Miejskiego Składowiska Odpadów w Kędzierzynie-
Koźlu, do której miałyby trafiać odpady komunalne z terenu gmin członkowskich, tzn. długotrwającą procedurą 
związaną z wpisaniem jej do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami jako instalacji zastępczej, 
odwołaniem przetargu na wyłonienie partnera prywatnego, który zająłby się jej wybudowaniem, jak również nie 
dostrzegając ze strony kierownictwa Związku, podejmowania z odpowiednim wyprzedzeniem działań mających 
zapewnić płynność i funkcjonalność systemu gospodarki odpadami komunalnymi po 1 lipca br. przedkładam 
przedmiotowy projekt uchwały. 

3. Wskazanie jednostek/komórek, na które będzie oddziaływać 

Wydział Budżetowo-Finansowy oraz Wydział Podatków i Opłat Lokalnych oraz Wydział Gospodarki 
Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

4. Wskazanie uchwał, zarządzeń, regulaminów, instrukcji, na które będzie oddziaływać 

Uchwała budżetowa. 

5. Wskazanie przewidywanych skutków finansowych 

Podjęcie niniejszej uchwały spowoduje zaoszczędzenie 83.000,00 zł rocznie, które w postaci składki 
członkowskiej wpływało na konto Związku Międzygminnego "Czysty Region" z siedzibą w Kędzierzynie-
Koźlu. 

Przejęcie  zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi po wystąpieniu ze Związku na dzień 
dzisiejszy nie jest możliwe do oszacowania, ale na pewno będzie wiązało się z koniecznością zatrudnienia 
nowych pracowników. Zgodnie z art. 6r  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach koszt obsługi 
administracyjnej systemu będzie pokrywany z opłat za gospodarowanie odpadmi komunalnymi, wnoszonej 
przez właścicieli nieruchomości. 

Wskazanie zasobów osobowych i finansowych niezbędnych do realizacji postanowień zawartych 
w projekcie uchwały, zarządzeniu, regulaminie, instrukcji . 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Naczelnik Wydziału 
Budżetowo - Finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. 
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