
UCHWAŁA NR L/358/2022
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie przekazania do realizacji zadania publicznego w zakresie zagospodarowania odpadów 
komunalnych z terenu Gminy Głuszyca

Na podstawie art. 74 oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 
2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 i 2 pkt 6b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się wolę przekazania do realizacji Gminie Wałbrzych zadania własnego w postaci obowiązku 
zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Głuszyca wynikającego z przepisów ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 z późn. zm.). 

2.  Realizacja zadania będzie następować poprzez Instalację Komunalną do przetwarzania odpadów 
komunalnych w Zakładzie Segregacji i Zagospodarowania Odpadów położonym przy ul. Beethovena 
w Wałbrzychu. 

3.  Zasady przejęcia do realizacji zadania wskazanego w ust. 1 określi porozumienie międzygminne zawarte 
pomiędzy Gminą Głuszyca a Gminą Wałbrzych - Miastem na prawach Powiatu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głuszycy 

Grzegorz Milczarek
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do 
obowiązkowych zadań własnych gminy należy m. in.: 

- utrzymanie czystości i porządku w gminie, 

- zapewnienie zagospodarowania odpadów zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami; 

- osiągnięcie odpowiednich poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, składowania 
odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, zwanym dalej 
„poziomem składowania”, oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania.

 Zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie, gminy mogą zawierać porozumienia 
międzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich określonych zadań publicznych. Gmina wykonująca 
zadanie publiczne objęte porozumieniem przejmuje prawa i obowiązki pozostałych gmin związane 
z powierzeniem jej zadania, a gminy te mają obowiązek udziału w kosztach realizacji powierzonego zadania. 

 W 2019 roku spółka komunalna Gminy Wałbrzych MZUK Sp. z o.o. zrealizowała projekt pn. „Rozbudowa 
istniejącej linii sortowniczej odpadów o system mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów 
(kompostowanie i stabilizacja), polegająca na budowie Zakładu Segregacji i Zagospodarowania Odpadów 
w Wałbrzychu przy ul. Beethovena”. Instalacja Komunalna przy ul. Beethovena w Wałbrzychu posiada moce 
przerobowe dostosowane do możliwości przetworzenia odpadów komunalnych również z Gminy Głuszyca. 
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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