
UCHWAŁA NR ..............................

RADY MIASTA GDYNI

z dnia .............................. 2013 r.

w sprawie porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Gdynia od Gminy Luzino 
zadania własnego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 12, art. 6 ust. 1, art. 74 oraz art. 7 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.1) ) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 Nr 391 z późn. zm.2) ) - 
Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje: 

§ 1. Postanawia się zawrzeć z Gminą Luzino porozumienie międzygminne dotyczącego zadania 
własnego w zakresie gospodarki odpadami, na podstawie którego Gmina Gdynia przejmie od Gminy Luzino do 
wykonania, obowiązkowe zadanie własne polegające na zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji 
własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:
S. Szwabski

1) Dz.U. z 2002 r.: Nr 23 poz.220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271; Nr 214 poz. 1806; DzU. z 2003 r.: Nr 80 poz 717; Nr 
162 poz1568; Dz.U. z 2004 r.: Nr 102 poz. 1055; Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759; Dz.U. z 2005 r.: Nr 172 poz.1414 i Nr 175 
poz.1457; Dz.U. z 2006 r.: Nr 17 poz. 128; Nr. 181 poz. 1337; Dz.U. z 2007 r.: Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; Dz.U. 
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458; Dz.U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241; Dz.U. z 2010 r.: Nr 28, poz. 142 i 146, 
Nr 106 poz. 675 i Nr. 40 poz. 230; Dz.U. z 2011r.: Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz.113; Nr 217 poz.1281, 
Nr 149 poz. 887; Dz.U. z 2012 r.: Nr 567.

2) Dz.U. z 2012 r.: poz.951.
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UZASADNIENIE

Uzasadnienie do Uchwały Nr / /13 Rady Miasta Gdyni z dnia lutego 2013 r. w sprawie zawarcia 
porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Gdynia od Gminy Luzino zadania 
własnego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. 

Zgodnie z uregulowaniem z art. 7 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.1) ) oraz art. 3 ust.1 i ust. 2 pkt. 2 lit. a) ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.2) ) zadania 
własne gminy obejmują m.in. sprawy unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz zapewnienie budowy, 
utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania 
odpadów komunalnych. 

W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która wzorując się na 
doświadczeniach innych krajów europejskich zmienia dotychczasowy system gospodarowania odpadami 
komunalnymi. Nowy system zakłada, że samorząd, który jest odpowiedzialny za wszystko to, co służy lokalnej 
społeczności, powinien być również odpowiedzialny za odebranie i właściwe zagospodarowanie odpadów. 
W nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi gmina ma wpływ na każdy z jego elementów i dzięki 
temu może kształtować sposób gospodarowania odpadami komunalnymi na swoim terenie. W pierwszej 
kolejności każda gmina jest zobowiązana zorganizować system gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie 
z zapisami ustawy oraz z uwarunkowaniami miejscowymi. 

W tym celu samorządy, w pierwszej kolejności gminy, zobowiązane są wybrać podmiot, który będzie 
budował, utrzymywał lub eksploatował regionalną instalację w drodze przetargu, partnerstwa publiczno-
prywatnego lub udzielenia mu koncesji na roboty budowlane lub usługi. 

Zgodnie z zapisami ustawy każda gmina zobowiązana jest do wskazania zakładu zagospodarowania 
odpadów, do którego z jej obszaru będą dostarczane odpady w celu ich przetwarzania. Gmina Luzino nie 
posiada własnego zakładu zagospodarowania odpadów ani nie wybudowała go w porozumieniu z innymi 
gminami. Najbliżej położonym zakładem gwarantującym odpowiednią zastosowanie odpowiedniej technologii 
przetwarzania odpadów jest zakład zagospodarowania odpadów w Łężycach, prowadzony przez spółkę „EKO 
DOLINA” Sp. z o.o. Jest to spółka międzygminna, której udziałowcami są gminy Miasta Gdynia, Sopot, Reda, 
Rumia, Wejherowo oraz gmin Kosakowo, Wejherowo i Szemud. 

Zgodnie z Regulaminem świadczenia usług obowiązującego w tym zakładzie, przyjmowane są do niego 
w celu unieszkodliwiania i odzysku, odpady komunalne z obszaru gmin – udziałowców tej Spółki. Zmiana 
regulaminu w tym zakresie tj. obszaru działania zakładu, a w konsekwencji przyjmowanie do jego instalacji 
odpadów z obszaru gminy Luzino warunkowane jest zawarciem przez Gminę Luzino z Gminą Gdynia – 
wspólnikiem spółki porozumienia w przedmiocie przekazania zadania własnego w zakresie zapewnienia 
budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnie z innymi gminami regionalnych instalacji do 
przetwarzania odpadów. W celu wykonania obligatoryjnego zadania własnego opisanego w art. 3 ust.1 i ust. 
2 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, Gmina Luzino podjęła rozmowy w przedmiocie 
przyjmowania odpadów z jej terenu, do instalacji wyżej wskazanego zakładu. 

Zakład ten został zrealizowany na podstawie Memorandum Finansowego z dnia 12 marca 2001r. 
uzgodnionego pomiędzy Komisją Europejską a Rzeczpospolitą Polską odnośnie przyznania środków 
pomocowych w ramach Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej (ISPA) na przedsięwzięcie pn. 
Zakład Utylizacji Odpadów dla Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" umiejscowione 
w Polsce. Zgodnie z art. 8 tego memorandum, na podstawie którego przyznano Spółce środki pomocowe 
w ramach Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej (ISPA) na realizację zakładu zagospodarowania 
odpadów w Łężycach, finansowanie tego przedsięwzięcia przez Wspólnotę uzależnione było i jest od 
spełnienia się m.in. warunku dotyczącego statusu majątku oraz warunku dotyczącego pokrywania kosztów 

1) Dz.U. z 2002 r.: Nr 23 poz.220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271; Nr 214 poz. 1806; DzU. z 2003 r.: Nr 80 poz 717; Nr 
162 poz1568; Dz.U. z 2004 r.: Nr 102 poz. 1055; Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759; Dz.U. z 2005 r.: Nr 172 poz.1414 i Nr 175 
poz.1457; Dz.U. z 2006 r.: Nr 17 poz. 128; Nr. 181 poz. 1337; Dz.U. z 2007 r.: Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; Dz.U. 
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458; Dz.U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241; Dz.U. z 2010 r.: Nr 28, poz. 142 i 146, 
Nr 106 poz. 675 i Nr. 40 poz. 230; Dz.U. z 2011r.: Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz.113; Nr 217 poz.1281, 
Nr 149 poz. 887; Dz.U. z 2012 r.: Nr 567.

2) Dz.U. z 2012 r.: poz.951.
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funkcjonowania przedsięwzięcia. Zgodnie z nim , w okresie 5 lat od zakończenia projektu nie mogą nastąpić 
zmiany wpływające na warunki realizacji przedsięwzięcia a w tym wynikające ze zmiany statusu 
własnościowego jakiejkolwiek części finansowanej infrastruktury. Zmiana ta dotyczy także zmian dotyczących 
udziałowców w spółce. Jednocześnie zawarte Memorandum dopuszcza przyjmowanie przez zakład 
zagospodarowania odpadów zrealizowany na podstawie tego memorandum z obszaru Gminy Luzino, jednakże 
bez dokonywania zmian podmiotowych tj. udziałowców w spółce. W celu zachowania warunków zakreślonych 
w Memorandum w okresie wymaganej nim tzw. trwałości projektu i jednoczesnego zrealizowania przez gminę 
Luzino obligatoryjnego zadania własnego opisanego ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
dopuszczalne i konieczne jest powierzenie wykonania tego zadania gminie – wspólnikowi spółki eksploatującej 
zakład zagospodarowania odpadów w Łężycach, zgodnie z art. 74 ustawy o samorządzie gminnym. 

Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 12 ustawy o samorządzie gminnym w uchwale rady gminy dotyczącej 
współdziałania z innymi gminami winien być wydzielony na ten cel odpowiedni majątek, jednocześnie art. 74 
ust.2 tej ustawy nakłada na gminę powierzającą zadanie innej gminie, obowiązek udziału w kosztach realizacji 
powierzonego zadania.Dlatego też, zgodnie z przywołanymi uregulowaniami, w §2 uchwały określona została 
zasada, zgodnie z którą Gmina Luzino będzie pokrywała koszty poniesione przez Gminę Gdynia w związku 
z realizacją zadania publicznego powierzonego Gminie Gdynia. Roczny udział w tych kosztach został 
obliczony jako udział ilości mieszkańców Gminy Luzino i masy odpadów dostarczanej od nich do opisanej 
wyżej instalacji w celu ich unieszkodliwienia w wartości wytworzenia tj. nakładów inwestycyjnych oraz 
utrzymania tej instalacji. 

Na podstawie uchwały Rady, Wójt Gminy Luzino zawrze z Prezydentem Miasta Gdynia porozumienie 
międzygminne, które podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 
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