
Załącznik nr 16 

do protokołu nr XXXVII/2018 

sesji  Rady Gminy Lichnowy 

z dnia 30.01.2018r. 

 

Uchwała nr XXXVII/261/2018 

Rady Gminy Lichnowy 

z dnia 30.01.2018 r. 

w sprawie zmiany Porozumienia Międzygminnego z Gminą Miejską Tczew w sprawie powierzenia 

Gminie Miejskiej Tczew wykonywania zadania własnego Gminy Lichnowy w zakresie utrzymywania 

składowisk i unieszkodliwiania odpadów 

Na podstawie art. 74 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, ze zm.) w związku z uchwałą nr XLI/426/10 Rady Gminy 

Lichnowy z dnia 07 lipca 2010r. w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego z Gminą Miejską 

Tczew w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Tczew wykonywania zadania własnego Gminy 

Lichnowy w zakresie utrzymywania składowisk odpadów i ich unieszkodliwiania 

Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1 

Upoważnia się Wójta Gminy Lichnowy do dokonania zmiany Porozumienia Międzygminnego z Gminą 

Miejską Tczew z dnia  25.11.2010r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Tczew wykonywania 

zadania własnego Gminy Lichnowy w zakresie utrzymywania składowisk i unieszkodliwiania 

odpadów, poprzez zmianę terminu, na który Porozumienie Międzygminne jest zawarte, do dnia 31 

grudnia 2030 roku.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lichnowy 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady Gminy Lichnowy 

/-/ Zbigniew Rybicki 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie 

Uchwałą nr XLI/426/10 z dnia 07 lipca 2010r. Rada Gminy Lichnowy upoważniła Wójta Gminy 

Lichnowy do zawarcia Porozumienia Międzygminnego z Gminą Miejską Tczew w sprawie powierzenia 

Gminie Miejskiej Tczew wykonywania zadania własnego Gminy Lichnowy w zakresie utrzymywania 

składowisk i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z projektem Porozumienia, który stanowił załącznik 

do Uchwały. Porozumienie Międzygminne zawarte zostało w dniu 25.11.2010r. na okres 10 lat.  

Z uwagi na wystąpienie przez Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Tczewie, jako wykonawcę powierzonych Gminie Miejskiej Tczew zadań 

publicznych w zakresie utrzymywania składowisk i unieszkodliwiania odpadów na podstawie umowy 

wykonawczej nr 817/12/2010 z dnia 03.10.2010 r. do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej z wnioskiem o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów w Tczewie o sekcję przetwarzania kompostu i polepszaczy glebowych z 

odpadów ulegających biodegradacji wraz z budową punktów selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 

2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi, konieczne jest spełnienie przez wnioskodawcę kryteriów 

merytorycznych umożliwiających przyznanie dofinansowania. Jednym z warunków jest zgodność 

wnioskowanego dofinansowania z Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 20 grudnia 2011 r.  w sprawie 

zastosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w 

formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom 

zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz.Urz. UE 

L 7 z dnia 11.01.2012, str. 3). W niniejszym przypadku konieczne jest ujednolicenie okresów 

obowiązywania zawartych Porozumień Międzygminnych poprzez przedłużenie ich do dnia 31 grudnia 

2030 r.  

Biorąc pod uwagę fakt, iż projekt Porozumienia Międzygminnego, określającego termin 

obowiązywania Porozumienia, stanowił załącznik do Uchwały nr XLI/426/10 Rady Gminy Lichnowy z 

dnia 07 lipca 2010r.  w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego z Gminą Miejską Tczew w 

sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Tczew wykonywania zadania własnego Gminy Lichnowy w 

zakresie utrzymywania składowisk i unieszkodliwiania odpadów, konieczne jest upoważnienie Wójta 

Gminy Lichnowy do dokonania zmiany Porozumienia Międzygminnego z Gminą Miejską Tczew z dnia  

25.11.2010r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Tczew wykonywania zadania własnego Gminy 

Lichnowy w zakresie utrzymywania składowisk i unieszkodliwiania odpadów, poprzez zmianę 

terminu, na który Porozumienie Międzygminne jest zawarte, do dnia 31 grudnia 2030 roku. 

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i zasadne. 


