
UCHWAŁA NR XXXV/274/20 
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

z dnia 29 października 2020 r. 

w sprawie powierzenia gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania publicznego 
p.n. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami dla gmin objętych 

Porozumieniem w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12, w związku z art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i 1378), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje: 

§ 1. Gmina Mosina powierza gminie Jarocin przygotowanie i   wykonanie zadania publicznego 
p.n. „Zorganizowanie i  nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami dla  gmin objętych 
Porozumieniem w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych”. 

§ 2. Wykonanie uchwały, w tym zawarcie Porozumienia, powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2020 r., poz. 1439), zadaniem własnym gminy jest organizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu
gospodarki odpadami w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych.

Zmiany jakie zaszły w okresie ostatniego roku w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi
w Polsce legły u podstaw analizy sytuacji gminy Mosina w tym zakresie. Oprócz wprowadzonego
obowiązku segregowania odpadów wytwarzanych przez mieszkańców, kluczową zmianą było zniesienie
regionalizacji, tj. przypisania gmin do konkretnych Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów
Komunalnych (RIPOK). Ponadto pojawiły się szczególne uwarunkowania związane z wystąpieniem
epidemii COVID-19.

Podstawową kwestią do rozwiązania stało się zapewnienie dla całego strumienia odpadów
komunalnych, wytwarzanych przez mieszkańców, miejsca (instalacji) dla ich zagospodarowania,
gwarantującego uzyskanie odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu. Pomimo ogłaszanych
postępowań o udzielenie zamówień publicznych w tym zakresie, wystąpiły przypadki braku ofert ze strony
wykonawców, co zmuszało gminę do udzielania zamówień z wolnej ręki, będąc w sytuacji konieczności
zapewnienia niezwłocznego zagospodarowania odpadów odbieranych od mieszkańców. Brak
konkurencyjności na rynku odpadów, powszechnie występujące problemy z ich zagospodarowaniem
spowodowały znaczące wzrosty cen za te usługi, co z kolei istotnie podniosło koszty całego systemu
w gminie i tym samym obciążenie z tego tytułu mieszkańców.

Biorąc powyższe pod uwagę, niezbędne staje się zapewnienie stabilizacji kosztów funkcjonowania
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie. Stąd za właściwe uznano podjęcie działań
dla zapewnienia dostępu do instalacji gwarantującej odbiór i zagospodarowanie całego strumienia odpadów
komunalnych wytwarzanych w gminie. Po szczegółowym rozpoznaniu sytuacji na rynku w obszarze
uzasadnionego i racjonalnego kosztu transportu odpadów, uznano za zasadny wybór podjęcia współpracy
z gminą Jarocin, oferującą w ramach porozumienia komunalnego dostęp i zagospodarowanie całego
strumienia odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Mosina. Będzie to możliwe w jednej
z najnowocześniejszych i najefektywniejszych instalacji w regionie, eksploatowanej przez Zakład
Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu, należącej do gmin
będących stronami porozumienia komunalnego, z dominującym udziałem gminy Jarocin. Burmistrz
Jarocina wyraził wolę zawarcia z gminą Mosina stosownego porozumienia, które będzie mogło zostać
zawarte po podjęciu stosownych uchwał przez organy stanowiące obu samorządów.

Wobec powyższego podjęcie uchwały uznać należy za uzasadnione.

Przewodnicząca Rady
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