
Uchwała Nr X/45/2015 
Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 28 kwietnia 2015 roku 
 

 
w sprawie:  wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą 
Kosakowo a Gminą Miasta Gdańska dotyczącego powierzenia Gminie Miasta Gdańska 
wykonania zadania publicznego polegającego na zagospodarowywaniu odpadów 
komunalnych w zakresie termicznego przekształcania frakcji energetycznej 
wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Kosakowo. 
 
 
Na podstawie art. 10 ust. 1 i art.18 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz 594 poz. 594, 
poz. 645, poz. 1318,  z 2014 r. poz. 379, poz.1072) 
 
 

Rada Gminy Kosakowo  
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

W związku z planowaną budową Zakładu Termicznego Przetwarzania Odpadów w Gdańsku, 
Rada Gminy Kosakowo wyraża wolę zawarcia z Gminą Miasta Gdańska porozumienia 
międzygminnego i powierzenia Gminie Miasta Gdańska wykonania zadania publicznego 
polegającego na zagospodarowywaniu odpadów komunalnych w zakresie termicznego 
przekształcania całości frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych 
pochodzących z terenu Gminy Kosakowo, jednakże nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 
2016 r. 
 
 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



UZADASADNIENIE  

 

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) utrzymanie czystości i porządku 

w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gmin, które zobowiązane są zapewnić czystość 

i porządek na swoim terenie i tworzyć warunki niezbędne do ich utrzymania, między innymi poprzez 

zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami 

regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. 

 

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. 

w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów 

danego typu (Dz. U. z 2013 r. poz. 38) z dniem 1 stycznia 2016 r. zabronione będzie składowanie 

odpadów komunalnych o cieple spalania przekraczającym 6MJ/kg suchej masy. 

 

W związku z koniecznością domknięcia systemu gospodarki odpadami w województwie 

pomorskim, planuje się jak najszybszą budowę zakładu termicznego przekształcania odpadów, 

w którym ma być spalana frakcja energetyczna odpadów komunalnych, wysortowana przez pomorskie 

regionalne instalacje do przetwarzana odpadów komunalnych, w tym odpadów komunalnych 

pochodzących z terenu Gminy Kosakowo 

 

Gmina Miasta Gdańska podjęła działania zmierzające do realizacji inwestycji pod nazwą 

Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów w Gdańsku, którego wydajność może 

być wystarczająca także dla termicznego zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów 

pochodzących z terenu Gminy Kosakowo. 

 

W chwili obecnej akceptowalną średnią opłatą za termiczne przekształcenie w/w odpadów 

jest kwota 148 zł / Mg brutto; przy waloryzacji jej wartości o wskaźnik inflacji. 

 

W związku z tym, że wydajność i opłacalność planowanej inwestycji jest uzależniona 

od wielkości strumienia frakcji energetycznej odpadów komunalnych dostarczanej przez gminy 

województwa pomorskiego, powierzenie Gminie Miasta Gdańska termicznego zagospodarowania 

frakcji energetycznej odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Kosakowo, poprzez 

zawarcie odpowiedniego porozumienia międzygminnego jest zasadne.  


