
Załącznik nr 
do protokołu XLIII/2013 

sesji Rady Gminy Lichnowy 
z dnia 31 października 2013r.

zmieniająca uchwalę w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego z Gminą 
Miejską Tczew w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Tczew zadania własnego 
Gminy Lichnowy w zakresie utrzymywania składowisk odpadów i ich 
unieszkodliwiania.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 lit a 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 
2012 r. poz. 391, zm. poz. 951, z 2013r. poz. 21 i poz. 228), Rada Gminy Lichnowy

uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XLI/426/10 Rady Gminy Lichnowy z dnia 07 lipca 2010 roku w sprawie 
zawarcia Porozumienia Międzygminnego z Gminą Miejską Tczew w sprawie powierzenia 
Gminie Miejskiej Tczew zadania własnego Gminy Lichnowy w zakresie utrzymywania 
składowisk odpadów i ich unieszkodliwiania, wprowadza się następujące zmiany:

1/ w tytule uchwały po wyrazach: „w zakresie utrzymywania składowisk odpadów i ich 
unieszkodliwiania” dodaje się wyrazy „oraz gospodarowania odpadami komunalnymi”,

2/ w § 1 skreśla się wyrazy „którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały”;

3/ po § 1 dodaje się § law  brzmieniu”:
„ §  l a .

1. Upoważnia się Wójta Gminy Lichnowy do zmiany Porozumienia Międzygminnego z 
Gminą Miejską Tczew w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Tczew zadania własnego 
Gminy Lichnowy w zakresie utrzymywania składowisk odpadów i ich unieszkodliwiania w 
celu uwzględnienia rozszerzonych i uszczegółowionych zadań własnych gmin określonych 
przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami, w tym znowelizowanej ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach, ustawy o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym.”.

UCHWAŁA NR XLIII/304/2013
RADY GMINY LICHNOWY
z dnia 31 października 2013r.

§ 2 .

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lichnowy

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy Lichnowy
Rady



Uzasadnienie

Uchwałą Nr XLI/426/10 z dnia 07 lipca 2010 roku Rada Gminy Lichnowy wyraziła 
zgodę na zawarcie Porozumienia Międzygminnego z Gminą Miejską Tczew w sprawie 
powierzenia Gminie Miejskiej Tczew zadania własnego Gminy Lichnowy w zakresie 
utrzymywania składowisk odpadów i ich unieszkodliwiania. Na jej podstawie w dniu 25 
listopada 201 Or. podpisano porozumienie międzygminne, w którym Gmina Miejska Tczew 
zobowiązała się do przyjmowania odpadów komunalnych z terenu gminy Lichnowy oraz 
składowania ich na składowisku odpadów w Tczewie zgodnie z cennikiem usług 
świadczonych przez ZOUS Sp. Z o.o.

W celu uwzględnienia rozszerzonych i uszczegółowionych zadań własnych gmin 
określonych przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami, w tym znowelizowanej 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach, ustawy o zużytym 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym istnieje konieczność zmiany w/w porozumienia.


