UCHWAŁA NR XXXIII/214/16
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 10 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z art. 3 ust.
1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz.
250 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Dukli uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża zgodę na zawarcie Porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia do realizacji Gminie
Miasto Krosno, przez Gminę Dukla oraz pozostałe Gminy dokonujące powierzenia, wskazane w ust. 3, zadania
własnego utrzymania czystości i porządku w gminie w zakresie:
1) zapewnienia utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych
obejmującym zagospodarowanie w Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w
Krośnie, stanowiącej majątek jednoosobowej spółki Gminy Miasta Krosna - Miejskiego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej - Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego Sp. z o.o., zmieszanych odpadów
komunalnych oraz odpadów zielonych odbieranych z terenu Gminy Dukla oraz pozostałych Gmin
dokonujących powierzenia.
2) współpracy z Gminami dokonującymi powierzenia w osiągnięciu docelowych poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów oraz ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania.
2. Pozostały zakres zadania utrzymania czystości i porządku w gminie pozostaje przy Gminie Dukla.
3. Zakładany krąg Gmin dokonujących powierzenia zadania wskazane w ust. 1, w ramach Porozumienia
międzygminnego, obejmuje gminy: Brzozów, Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna, Jasło (gmina
miejska), Jasło (gmina wiejska), Brzyska, Dębowiec, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski,
Skołyszyn, Tarnowiec, Chorkówka, Dukla, Iwonicz-Zdrój, Jedlicze, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce
Piastowe, Rymanów, Wojaszówka, Jaśliska, Besko, Bukowsko, Komańcza, Zarszyn.
4. Akceptuje, że ostatecznie ustalona grupa Gmin dokonujących powierzenia zadania w ramach porozumienia
międzygminnego może być mniejsza, od wskazanej w ust. 3.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Dukli.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Andrzej Dziedzic
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