
 

 

UCHWAŁA NR 264/XIV/2019  

RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU 

z dnia 29 sierpnia 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 733/LIV/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 stycznia 2010 roku 

w sprawie bezpośredniego powierzenia wykonywania zadań własnych gminy w zakresie kompleksowej 

gospodarki odpadami w Sosnowcu i wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania z tytułu zawarcia 

umowy wykonawczej z Miejskim Zakładem Składowania Odpadów Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w organizacji 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 roku poz. 506 z późn. zm.), 

art. 3 ust. 1 oraz art. 3 ust. 2 pkt 1, art. 3 ust. 2 pkt 2 ppkt a), art. 3 ust. 2 pkt 6), 7) i 8) ustawy z dnia 

13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity – Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1454, z późn. zm.) oraz art. 2 i 4 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce 

komunalnej (Dz. U. z 2019, poz. 712), przy uwzględnieniu decyzji Komisji Europejskiej z dnia 20 grudnia 

2011 r. w sprawie stosowania 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, Rada Miejska 

w Sosnowcu uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Zmienia się tytuł uchwały nr 733/LIV/10 w ten sposób, że nadaje mu się brzmienie: „w sprawie 

powierzenia wykonywania zadań własnych gminy w zakresie kompleksowej gospodarki odpadami 

w Sosnowcu na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Sosnowcu”. 

2. Zmienia się treść § 1 uchwały nr 733/LIV/10 w ten sposób, że nadaje się mu brzmienie: „Gmina 

Sosnowiec powierza na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwu Gospodarki Odpadami Spółce z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Sosnowcu, zwanej dalej Spółką, wykonywanie obowiązkowego zadania własnego 

gminy utrzymania czystości i porządku w zakresie kompleksowej gospodarki odpadami, w szczególności, ale 

nie tylko, w następującym zakresie: 

1) zapewnienia budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych 

instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, w szczególności poprzez eksploatację, modernizację, 

i utrzymanie Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu, a także 

przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w tej instalacji, 

2) tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych zapewniający łatwy dostęp dla 

wszystkich mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie co najmniej takich odpadów 

komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz 

odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także odpadów komunalnych 

określonych w przepisach odrębnych, 
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3) zapewnienia osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 

i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania, 

4) prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami 

komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

5) rekultywacji zamkniętego składowiska odpadów zlokalizowanego przy ul. Grenadierów w Sosnowcu 

(kwatera A)”. 

3. Po § 1 uchwały nr 733/LIV/10 dodaje się § 2 o następującym brzmieniu: „Gmina Sosnowiec powierza 

zadania określone w § 1 niniejszej Uchwały na czas określony do dnia 31 grudnia 2037 roku”. 

4. Po § 2 uchwały nr 733/LIV/10 dodaje się § 3 o następującym brzmieniu: „Sposób wykonywania 

obowiązkowego zadania własnego gminy, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały oraz warunki jego 

finansowania, zostanie szczegółowo określony w umowie zawartej pomiędzy Gminą Sosnowiec a Spółką.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowiec. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu 

 

 

Mateusz Bochenek 
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