UCHWAŁA Nr XXXI/220/09
RADY GMINY MŚCIWOJÓW
z dnia 29 października 2009 r.

w sprawie deklaracji przystąpienia Gminy Mściwojów do uczestnictwa w projekcie pt. „Budowa
Środkowosudeckiego Regionu Gospodarki Odpadami”

Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) –
Rada Gminy Mściwojów uchwala co następuje:
§ 1.
Rada Gminy Mściwojów oświadcza, że deklaruje przystąpienie do uczestnictwa w projekcie
pt. „Budowa Środkowosudeckiego Regionu Gospodarki Odpadami” w oparciu o zakład
unieszkodliwiania odpadów w Lubawce zgłaszany do dofinansowania w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, działanie 4.1 „Gospodarka
odpadami”
§ 2.
Środki finansowe, niezbędne na pokrycie wkładu własnego w projekcie zostaną zabezpieczone
w uchwałach budżetowych, po przystąpieniu do niego przez Gminę Mściwojów .
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Delanowski

Uzasadnienie
Celem wspólnego systemu gospodarki odpadami jest realizacja inwestycji obejmująca budowę
zakładu zagospodarowania odpadów, modernizację wybranych składowisk i wybudowanie stacji
przeładunkowych, zakup środków transportu. Drugim celem jest optymalizacja systemu gospodarki
odpadami poprzez stworzenie regionalnych systemów dla poszczególnych rodzajów odpadów
i usprawnienie systemu ich zagospodarowania. Ponadto podnoszenie świadomości ekologicznej
poprzez edukację ekologiczną oraz pozyskanie środków finansowych na realizację inwestycji.
Przyjęte założenia do systemu regionalnego obejmują działania inwestycyjne mające na celu
stworzenie zintegrowanych obiektów gospodarowania odpadami w skali regionu poprzez wskazanie
operatora regionalnego. Do zadań operatora regionalnego należeć będzie budowa i eksploatacja
zakładu zagospodarowania odpadów oraz stacji przeładunkowych, transport odpadów ze stacji
przeładunkowych do zakładu zagospodarowania odpadów , prowadzenie działań edukacyjnych.
Operator regionalny nie będzie prowadził zbiórki bioodpadów od mieszkańców. Odbiór odpadów od
mieszkańców oraz selektywną zbiórkę odpadów prowadzić będą operatorzy lokalni.
Ze względu na warunki dofinansowania rekultywacji i prowadzone działania gmin, nie przewiduje się
przejęcia gminnych składowisk.
Cena za przyjęcie odpadów komunalnych zmieszanych do wyznaczonych punktów- zakładu
zagospodarowania odpadów i stacji przeładunkowych- będzie jednakowa dla wszystkich podmiotów
działających w systemie EKO-SUDETY.
W przyjętych założeniach operatorem regionalnym będzie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. w Lubawce, które w chwili obecnej jest w trakcie realizacji
inwestycji pt. „Rozbudowa z przebudową i modernizacją składowiska odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne w miejscowości Lubawka”. Inwestycja jest podzielona na trzy etapy:
1/ etap pierwszy – budowa płyty do kompostowania w ramach realizacji projektu pn. „Biologiczne
unieszkodliwianie odpadów na polsko – czeskim pograniczu” wraz z towarzyszącą infrastrukturą
techniczną,
2/ etap drugi – budowa kwatery do składowania odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
3/ budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach
dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 20072013, działanie 4.1 „Gospodarka odpadami”.
Obecnie spółka realizuje pierwszy i drugi etap inwestycji, które mają być zakończone do końca
stycznia 2010 roku.
Realizacja całej inwestycji pozwoli na wywiązanie się z obowiązku ograniczenia do składowania
odpadów biodegradowalnych w 2010 roku o 25%, w 2013 roku o 50% i w 2020 roku o 75% oraz
wywiązania się z obowiązku zakazu składowania odpadów o wartości energetycznej
6 GJ/kg/suchej masy jaki będzie obowiązywał od 2013 roku.
Udział gminy w projekcie pozwoli na wywiązanie się przez nią z obowiązków wynikających z prawa
odpadowego a tym samym uniknięcia kar za składowanie odpadów w sposób niezgodny
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

W przypadku przystąpienia gminy do systemu przypadający na nią koszt liczony będzie
proporcjonalnie do ilości mieszkańców gminy.
W celu sfinansowania trzeciego etapu – budowy sortowni- „SANIKOM” Sp. z o.o. będzie składać
wniosek o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego na lata 2007-2013 , działanie 4.1 „Gospodarka odpadami”. Termin do złożenia
wniosku upływa w dniu 16.11.2009 r., natomiast termin zakończenia inwestycji planowany jest do
końca kwietnia 2012 roku.

