UCHWAŁA NR XL/194/21
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 26 maja 2021 r.
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego między Gminą Miejską Chojnów a Gminą Legnica
w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 3 ust. 2 pkt 2 lit. a, pkt 3 i pkt 11 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.)
Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia z Gminą Legnica w zakresie zagospodarowania
odpadów komunalnych, którego przedmiotem będzie przekazanie na jej rzecz zadań:
1) określonych w art. 3 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, wyłącznie w zakresie utrzymania i eksploatacji własnej lub wspólnej z innymi gminami
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych;
2) z zakresu przyjmowania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wytworzonych na terenie Gminy
Miejskiej Chojnów i z tego terenu odebranych.
2. Przekazane zadania dotyczą zagospodarowania odpadów komunalnych:
1) zebranych selektywnie oraz niesegregowanych (zmieszanych) pochodzących z nieruchomości objętych
zorganizowanym przez Gminę Miejską Chojnów systemem odbioru odpadów komunalnych, w zamian za
uiszczaną na rzecz Gminy Miejskiej Chojnów opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
2) pochodzących z punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - stacjonarnych i mobilnych (bez
względu na ich nazwę w aktach prawa miejscowego obowiązujących na terenie Gminy Miejskiej
Chojnów);
3) zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych na chodnikach oraz
pojemnikach gminnych ustawionych w innych miejscach publicznych (np. place czy parki), z których
odpady odbierane są przez gminę bez względu na wybraną formę prawną.
§ 2. 1. Gmina Miejska Chojnów będzie partycypować w kosztach realizacji zadań przekazując na rzecz
Gminy Legnica dotację celową.
2. Roczna wysokość dotacji celowej określana będzie w oparciu o koszty realizacji zadania, określone
na podstawie:
1) iloczynu prognozowanej do przyjęcia od Gminy Miejskiej Chojnów ilości odpadów w roku wykonywania
zadania oraz obowiązującej stawki za zagospodarowanie 1 Mg odpadów komunalnych danego rodzaju,
zgodnie z umową albo innym aktem powierzenia między Gminą Legnicą a podmiotem
zagospodarowującym odpady, oraz
2) prognozowanych kosztów obsługi administracyjnej porozumienia w danym roku przypadających na Gminę
Miejską Chojnów w udziale.
3. Jeżeli w trakcie roku kalendarzowego wystąpią okoliczności uzasadniające zwiększenie wysokości
dotacji celowej, gminy dopuszczają możliwość zmiany wysokości dotacji celowej, uwzględniając
obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.
§ 3. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2021 r .
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński
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