Projekt

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia .................... 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych
w Jaworznie oraz nadania mu Statutu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), art. 11, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)
Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co następuje:
§1
W załączniku do uchwały Nr XXVII/401/2017 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 30 marca 2017 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych
oraz nadania mu Statutu wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 wykreśla się pkt 10),
2) § 4 ust. 4. otrzymuje brzmienie:
„Realizacja na terenie miasta Jaworzna określonych zadań wynikających z ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach polega w szczególności na:
1) nadzorowaniu gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie:
a) realizacji zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości, prawidłowości sporządzonych przez te podmioty
sprawozdań oraz składanie wniosków o nałożenie kar pieniężnych,
b) organizowania
komunalnych,

odbioru,

transportu

oraz

zagospodarowania

odpadów

c) kontroli nad terminowością i standardem świadczonych usług,
d) współpracy z regionalnymi instalacjami do przetwarzania
komunalnych w zakresie zagospodarowania i unieszkodliwiania
powstałych na terenia miasta Jaworzna.

odpadów
odpadów

2) tworzeniu i obsłudze punktów selektywnego zbierania odpadów,
3) prowadzeniu działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego
gospodarowania
odpadami
komunalnymi,
w szczególności
w zakresie
selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
4) prowadzeniu sprawozdawczości dotyczącej gospodarowania odpadami
komunalnymi, w tym sporządzaniu rocznego sprawozdania z realizacji zadań
z zakresu gospodarki odpadami,
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5) osiągnięciu wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczania masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
6) udostępnianiu na stronie internetowej i w sposób zwyczajowo przyjęty
informacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach,
7) corocznej analizie stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji
możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania
odpadami komunalnymi,
8) likwidacji dzikich wysypisk odpadów komunalnych znajdujących się na terenach
należących do Gminy.”.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Prezydent Miasta Jaworzna
Paweł Silbert
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Uzasadnienie
W związku z planowanym przejęciem do realizacji przez Urząd Miejski w Jaworznie części zadań
wykonywanych obecnie na podstawie ustaw: Ordynacja podatkowa i o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach przez Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie, istnieje
potrzeba dostosowania uregulowań Statutu Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych
w Jaworznie do planowanych zmian.
Konieczność przejęcia przez Urząd Miejski w Jaworznie części zadań wykonywanych obecnie
na podstawie ustaw: Ordynacja podatkowa i o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez
Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie wynika z Uchwały Nr II FPS 3/16
Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2016 r.
Podjęcie przedmiotowej uchwały jest zadaniem obligatoryjnym i nie wiąże się z koniecznością
wydatkowania dodatkowych środków z budżetu miasta oraz zmianą zatrudnienia.
Jaworzno, 09 listopada 2017 r.
Opracowała: Tomasz Bachowski - Naczelnik Wydziału Komunalnego i Ochrony Środowiska.
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