
                                         

UCHWAŁA Nr XXXIII/167/2009

Rady Gminy  Chełm Śląski 

z dnia  12 listopada  2009 roku

w sprawie : zmiany uchwały Nr XXVI/179/2001 Rady Gminy w Chełmie Śląskim 

                    z dnia 29 maja 2001r. w sprawie przystąpienia Gminy Chełm Śląski 

                    do Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „MASTER” 

                    Spółka z o. o. z siedzibą w Tychach

                   Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9) lit f ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  

gminnym (tekst jedn. Dz.U.z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 

Rada  Gminy  Chełm  Śląski

u c h w a l a:

§ 1

W uchwale Rady Gminy Chełm Śląski  Nr XXVI/179/2001 z dnia 29 maja 2001r. , wprowadza 

się następujące zmiany:

1) Dotychczasowa treść § 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1.  Wyrazić  zgodę  na  przystąpienie  do  spółki  z  ograniczoną  odpowiedzialnością,  której 

celem będzie realizacja dla gmin wspólników szeroko rozumianej gospodarki odpadami 

w tym,  w szczególności zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zadania 

własnego gmin wspólników sformułowanego w: 

1)  art. 16 a pkt. 4 ustawy o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2007 nr 39 poz. 251 z późn. 

        zm.), a to zapewniania warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych 

        ulegających biodegradacji kierowanych do składowania,

2) art. 16 a pkt. 3 ustawy o odpadach ( tekst jedn. Dz. U. z 2007 nr 39 poz. 251 z późn. 

       zm.), a to zapewnienia budowy, utrzymania i eksploatacji Zakładu Kompleksowego 

       Zagospodarowania Odpadów Komunalnych służącego do odzysku i unieszkodliwiania 

        odpadów komunalnych.

2. Szczegółowe określenie zakresu obowiązków opisanych  w ust. 1 nastąpi       



     w regulaminie uchwalonym przez Zgromadzenie Wspólników Spółki.

3. Spółka, o której mowa w ust. 1 może prowadzić również inną działalność, w tym   

    związaną z gospodarką odpadami, stosownie do woli gmin wspólników wyrażonej 

    w przewidzianej prawem formie.”

2)  Dotychczasowa treść § 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

 „Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                       Przewodniczący  Rady

                                                                                                   Jan Ochmański



Uzasadnienie:
Wytyczne  w  zakresie  zasad  dofinansowania  z  programów  operacyjnych  podmiotów 

realizujących  obowiązek świadczenia  usług publicznych  w ramach zadań własnych jednostek 
samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami  z  dnia  28 kwietnia  2009 r.  przewidują,  że 
jednym  z  warunków  ubiegania  się  o  dofinansowanie  do  planowanej  przez  Międzygminne 
Przedsiębiorstwo  Gospodarki  Odpadami  i  Energetyki  Odnawialnej  „MASTER”  sp.  z  o.o. 
inwestycji  pod  nazwą  budowa  Zakładu  Kompleksowego  Zagospodarowania  Odpadów 
Komunalnych  Zmieszanych  (ZKZOKZ)  jest  zlecenie  spółce  wykonywania  niektórych  zadań 
własnych gminy, dotyczących zaspokajania potrzeb mieszkańców. 
Wobec powyższego  spółka  „MASTER”,  która  wykonuje  na  rzecz  gmin  wspólników,  w tym 
gminy Chełm Śląski, niektóre zadania własne (tj. „zaspokaja zbiorowe potrzeby mieszkańców 
w  ramach  określonego  zadania  własnego  jednostki  samorządu  terytorialnego”)  w  obszarze 
gospodarki  odpadami  może  ubiegać  się  o  dofinansowanie  ze  środków  Funduszu  Spójności 
do  planowanej  inwestycji  ZKZOKZ,  o  ile  gminy  te  w  odpowiedniej  uchwale  rady  gminy 
o zawiązaniu spółki nałożą na spółkę „MASTER” obowiązek świadczenia usług publicznych, 
stwierdzając,  iż celem działalności  spółki komunalnej  będzie  wykonywanie zadania  własnego 
gminy dotyczącego zaspokajania potrzeb mieszkańców w oznaczonym obszarze. 

Jednym z zadań własnych gmin, a jednocześnie jedną z przesłanek dla których zaistniała 
konieczność budowy ZKZOKZ, jest  wymóg dokonania redukcji  odpadów biodegradowalnych 
zawartych w odpadach komunalnych zmieszanych. Zgodnie bowiem z art. 16a pkt. 4 ustawy o 
odpadach  (Dz.U.07.39.251  j.t.  z  późn.  zm.),  zadaniem  własnym  gminy  jest  zapewnianie 
warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do 
składowania:

a). do dnia 31 grudnia 2010 r. - do nie więcej niż 75 % wagowo całkowitej masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji,

b). do dnia 31 grudnia 2013 r. - do nie więcej niż 50 % wagowo całkowitej masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji,

c). do dnia 31 grudnia 2020 r. - do nie więcej niż 35 % wagowo całkowitej masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji
w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.”



Mając na uwadze powyższe, istnieje konieczność przekazania zadania własnego gminy w 
powyższym zakresie spółce „MASTER”, celem wypełnienia przez gminy postanowień ustawy z 
jednej strony,  a z drugiej  zaś celem umożliwienia spółce „MASTER” spełnienia niezbędnych 
przesłanek formalnoprawnych do uzyskania dotacji z Funduszu Spójności.

Wytyczne wskazują również, iż nałożenie obowiązku świadczenia usługi publicznej,  w 
tym  przypadku  usługi  polegającej  na  przyjęciu  odpadów  biodegradowalnych  zawartych 
w  odpadach  komunalnych  zmieszanych  do  zagospodarowania  oraz  doprowadzenie 
do odpowiedniej  redukcji  tych  odpadów biodegradowalnych  winno nastąpić  w uchwale  rady 
gminy dotyczącej założenia spółki i znaleźć odzwierciedlenie w przepisach umowy spółki, które 
jednoznacznie  muszą  wskazywać,  iż  przedmiotem  działalności  spółki  objęte  jest  również 
przejmowane  zadanie  własne  gminy.  Dlatego  też  równolegle  Zarząd  spółki  planuje 
przeprowadzić  odpowiednie  zmiany  umowy  spółki  w  trybie  Nadzwyczajnego  Zgromadzenia 
Wspólników. 


