
UCHWAŁA NR XLI/425/2014
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie zamiaru wystąpienia Gminy Miejskiej Sandomierz z Ekologicznego Związku Gmin 
Dorzecza Koprzywianki z siedzibą w Baćkowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12, art. 64. ust. 1 i 2 oraz art 67 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645, zm. poz. 1318, zm. 
z 2014r., poz. 379)  oraz § 18 pkt 1 i 2 Statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki 
z siedzibą w Baćkowicach (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2011r., Nr 114, 
poz. 1228, zm. z 2013r. poz. 1180) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

Gmina Miejska Sandomierz wyraża wolę wystąpienia z Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza 
Koprzywianki z siedzibą w Baćkowicach z dniem 31 grudnia 2014r.

§ 2. 

Gmina Miejska Sandomierz zobowiązuje się do uregulowania wszelkich należności 
przypadających od Gminy Miejskiej Sandomierz na rzecz Ekologicznego Zwiazku Gmin Dorzecza 
Koprzywianki z siedzibą w Baćkowicach do dnia ustania członkostwa.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 4. 

Doręczenie uchwały Zarządowi Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z siedzibą 
w Baćkowicach powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący Rady 
Miasta

Marceli Czerwiński
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UZASADNIENIE

Gmina Miejska Sandomierz przystąpiła do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki

z siedzibą w Baćkowicach (zwanym dalej: EZGDK) uchwałą Rady Miasta Sandomierza nr XXX/205/96 z

dnia 7 marca 1996 roku, w celu wspólnej realizacji zadań określonych w przyjętym statucie. Celami

statutowymi w momencie przystąpienia Gminy Miejskiej Sandomierz do EZGDK było: podejmowanie

wspólnych działań w zakresie: ochrony wód, ziemi i powietrza oraz krajobrazu będących bazą dla rekreacji i

turystyki, pozyskiwanie środków i pomocy w zakresie realizacji inwestycji ekologicznych, ukierunkowania

rozwoju gospodarczego tych terenów w oparciu o naturalne walory przyrodnicze, wymiana doświadczeń w

zakresie realizacji zadań komunalnych, reprezetowanie wspólnych interesów gmin szczególnie w zakresie

realizacji zadań związanych z ekologią oraz inicjowanie działań gmin w zakresie ochrony środowiska.

W celu realizacji jednego z zadań statutowych Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki

w roku 2004 rozpoczął realizację inwestycji pn. Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w

Janczycach, która była finansowana m.in. dzięki pożyczce zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony

Środowiska w Kielcach, poręczonej przez członków związku. Wysokość poręczenia przez Gminę

Sandomierz była na poziomie 26%. W 2013r. EZGDK powierzył utrzymywanie i eksploatację Zakładu

powołanej przez siebie spółce: Międzygminnemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunanymi Sp. z o.o.

Poza zrealizowaną budową Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach, w chwili obcnej

Gmina nie widzi potrzeby wspólnej z innymi gminami realizacji zadań, a także korzyści z przynależności do

Związku.

Na chwilę obecną główną osią działań statuowych EZGDK jest realizacja zadań związanych

ze składowaniem i utylizacją odpadów komunalnych oraz ich unieszkodliwianie oraz realizacja

w imieniu gmin członkowskich obowiązków wynikającyh z ustawy z dnia 13 września 1996r

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 1399 ze zm.). Gmina Miejska

Sandomierz od momentu wejścia w życie nowych regulacji prawnych w zakresie utrzymania czystości i

porządku na terenie gminy samodzielnie realizuje obowiązki wynikające z ww. ustawy i prowadzi własną

gospodarkę odpadami na terenie miasta. Brak innych przedsięwzięć realizowanych przez Związek, w których

mogłaby uczestniczyć gmina, powoduje że nie ma podstaw merytorycznych dalszego członkostwa w

związku. Ponadto partycypacja Gminy Miejskiej Sandomierz w kosztach inwestycji podejmowanych przez

EZGDK jest niewspółmiernie duża (co wynika z najwiekszej liczby mieszkańców Gminy Sandomierz

spośród gmin zrzeszonych w EZGDK) w stosunku do płynących z niej korzyści.
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