
PROJEKT

                    

 

UCHWAŁA NR .../.../2020 

RADY GMINY PIEKOSZÓW 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie zamiaru przystąpienia do prac nad koncepcją utworzenia związku międzygminnego 

realizującego zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), Rada Gminy Piekoszów uchwala, co następuje: 

§ 1. 1 Rada Gminy Piekoszów wyraża zamiar przystąpienia do prac nad koncepcją utworzenia 

związku międzygminnego realizującego zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. 

2. Wyrażenie zamiaru przystąpienia do prac, o których mowa w ust. 1, nie jest równoznaczne                            

z podjęciem uchwał, o których mowa w art. 64 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piekoszów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Sporządziła:  
E. Surma - Inspektor ds. gospodarki odpadami 
17.02.2020 r. 
 
Sprawdziła:  
E. Kryczka - Kierownik Referatu OŚM 
17.02.2020 r. 

 
Sprawdził:  
M. Szczerba - Kierownik Referatu IRO 
17.02.2020 r. 

 

Akceptacja prawna: 
M. Merta – adwokat 
17.02.2020 r. 
 

 
Zatwierdził: 

Z. Piątek - Wójt 

17.02.2020 r. 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do uchwały Nr .../.../2020 Rady Gminy Piekoszów z dnia ......... 2020 r. w sprawie zamiaru 

przystąpienia do prac nad koncepcją utworzenia związku międzygminnego realizującego zadania               

z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi 

W celu wspólnej realizacji zadań własnych gmin w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, 

optymalizacji kosztów utrzymania systemu gospodarki odpadami oraz wspólnej realizacji działań 

związanych z utrzymywaniem i rozbudową gminnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi, 

gminy mogą tworzyć związki międzygminne. 

Przed podjęciem ewentualnej uchwały w zakresie utworzenia takiego związku, konieczne jest podjęcie 

prac zmierzających do dokonania analizy ekonomicznej jego  funkcjonowania. 

Mając powyższe na uwadze, Rada Gminy Piekoszów wyraża zamiar przystąpienia do prac nad 

koncepcją utworzenia związku międzygminnego, realizującego zadania z zakresu gospodarki odpadami 

komunalnymi. 

Wypracowane w tym zakresie koncepcje pozwolą na podjęcie w przyszłości ewentualnych uchwał, 

zainteresowanych gmin, o jego utworzeniu. 

 

Sporządziła:  
E.. Surma - Inspektor ds. gospodarki odpadami 
17.02.2020 r. 
  

 
Sprawdziła:  
E. Kryczka - Kierownik Referatu OŚM 
17.02.2020 r. 

 
Sprawdził:  
M. Szczerba - Kierownik Referatu IRO 
17.02.2020 r. 

 

 

 

Zatwierdził: 

Z. Piątek - Wójt 

17.02.2020 r. 

 

 

 


