UCHWAŁA Nr 4/2016
RADY KONSULTACYJNEJ DS. GOSPODARKI ODPADAMI W REGIONIE
POŁUDNIOWYM WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 19 grudnia 2016r.
w sprawie rekomendacji dla zawarcia porozumień międzygminnych z Gminą Miasto Krosno
i Gminą Ustrzyki Dolne w przedmiocie powierzenia wybranego zakresu zadania utrzymania
czystości i porządku w gminie
Działając na podstawie § 1 ust. 3 pkt 3) i 6) Regulaminu Rady Konsultacyjnej ds. gospodarki
odpadami w Regionie Południowym Województwa Podkarpackiego,
Rada Konsultacyjna uchwala co następuje:
§ 1.
1. Mając na uwadze:
− nałożone na Gminy, wzrastające w kolejnych latach wymogi w zakresie gospodarki
odpadami i obligujące samorządy do osiągnięcia poziomów: recyklingu (50% w 2020r),
i przygotowania do ponownego użycia, zmniejszenia ilości odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji kierowanych do składowania (w 2020r. nie więcej niż 35%
masy tych odpadów w stosunku dom asy odpadów wytworzonych w 1995r.);
− duże zaawansowanie w przygotowaniu programu inwestycyjnego opracowanego w
ramach współpracy trzech Gmin tj. Gminy Miasto Krosno, Gminy Ustrzyki Dolne i
Gminy Zagórz, zmierzającej do zoptymalizowania gospodarki odpadami w nowym
Regionie Południowym, a w ramach którego zmodernizowana zostanie część
mechaniczna i część biologiczna instalacji RIPOK MBP w Krośnie, rozbudowana
zostanie instalacja mechaniczno-biologiczna w Ustrzykach Dolnych do wydajności
RIPOK MBP;
− możliwość pozyskania dofinansowania (nawet do 68%) ze środków Unii
Europejskiej na realizację programu inwestycyjnego przygotowanego przez wymienione
Gminy, które to dofinansowanie przyniesie korzyści ekonomiczne dla wszystkich
Mieszkańców Regionu w postaci obniżenia opłat za zagospodarowanie odpadów,
jako Członkowie Rady Konsultacyjnej ds. gospodarki odpadami w Regionie Południowym
Województwa Podkarpackiego rekomendujemy przystąpienie wszystkich gmin naszego
Regionu do współpracy i powierzenie Gminom: Gminie Miasto Krosno i Ustrzyki Dolne
wybranego zakresu zadania własnego utrzymania czystości i porządku w gminie.
2. W związku z faktem, że dla uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej
niezbędne jest zawarcie porozumień międzygminnych, które stanowić będą podstawę
powierzenia przez te Gminy świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym
na zasadach zgodnych z „Wytycznymi w zakresie reguł dofinansowania z programów
operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług w ogólnym
interesie gospodarczym w ramach zadań własnych samorządu gminy w gospodarce

odpadami komunalnymi” [MIiR/H/2014-2020/28(1)10/2015; dalej: Wytyczne], które
wymagają zdefiniowania m.in:
− zakresu obowiązku świadczenia usługi w ogólnym interesie gospodarczym;
− mechanizmu rekompensaty oraz wskaźników służących do obliczania, kontrolowania i
przeglądów rekompensaty otrzymywanej przez operatora w celu pokrycia kosztów
związanych ze świadczeniem usług w ogólnym interesie gospodarczym; gdyż zgodnie
z Wytycznymi dofinansowanie ze środków funduszy UE może zostać udzielone
wyłącznie wówczas, gdy stanowi element rekompensaty z tytułu świadczenia ww.
usług w zakresie gospodarki odpadami;
− reguł dotyczących unikania i zwrotów nadwyżek rekompensat; gdyż zgodnie z
Wytycznymi, wysokość rekompensaty nie może przekraczać kwoty niezbędnej do
pokrycia kosztów poniesionych w związku z funkcjonowaniem usług świadczonych w
ogólnym interesie gospodarczym,
rekomendujemy zawarcie porozumień międzygminnych spełniających te wymogi, w
zakresie i w terminie umożliwiającym złożenie przez beneficjentów wniosków o
dofinansowanie programu inwestycyjnego.
§ 2.
1. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie: siedmioma głosami „za”, w
tym sześcioma głosami „za” oddanymi na spotkaniu oraz jednym głosem „za” oddanym
na piśmie.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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