
Projekt 

UCHWAŁA NR …….. 

RADY MIEJSKIEJ W Głogówku 

z dnia 21 listopada 2019 r. 

 

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego prowadzenia Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Lubrza 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 i 1815) oraz art. 3 ust. 2b ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 

2010) Rada Miejska w Głogówku uchwala, co następuje: 

 

§1. Wyraża się zgodę do zawarcia przez Gminę Głogówek porozumienia międzygminnego  

o przejęciu przez Gminę Głogówek od Gminy Lubrza zadania własnego w zakresie 

prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

 

§2. Projekt porozumienia w sprawie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych dla Gminy Lubrza, zawieranego pomiędzy Gminą Głogówek i Gminą Lubrza 

stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka. 

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogówku 

Jerzy Kunert 

 

 

 



 

Uzasadnienie: 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku z gminach, gminy zobowiązane są do utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców. 

Gmina Głogówek utworzyła Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

(PSZOK), który w pełnić będzie funkcję PSZOK również dla Gminy Lubrza.  

Lokalizacja wspólnego PSZOKU w miejscowości Racławice Śląskie przyczyni się do 

zapewnienia łatwego dostępu dla mieszkańców Gminy Lubrza. Stąd wynika konieczność 

podjęcia uchwały przez Radę Gminy Lubrza, która wyraża wolę przekazania do wykonywania 

zadania Gminy Lubrza związanego z organizacją i prowadzeniem Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych na podstawie odrębnie podpisanego porozumienia,  

z którego wynikać będzie, iż Gmina Lubrza będzie uczestniczyła w kosztach eksploatacji 

PSZOKU. Porozumienie będzie obowiązywało przez czas nieoznaczony, z możliwością jego 

rozwiązania za miesięcznym wypowiedzeniem. W załączeniu projekt porozumienia.  

 

 


