
UCHWAŁA NR XXVII/190/2016
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI

z dnia 6 grudnia 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Gogolin zadań własnych
Gminy Tarnów Opolski w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

oraz zawarcia w tym przedmiocie porozumienia międzygminnego

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 3, art. 4 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 573 ze zm.) oraz art. 
3 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 
2016 r. poz. 250 ze zm.) Rada Gminy Tarnów Opolski postanawia:

§ 1. Wyrazić zgodę na przejęcie przez Gminę Gogolin zadań własnych Gminy Tarnów Opolski, w 
zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, obejmujących:

1) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z terenu Gminy Tarnów Opolski,

2) utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców gminy Tarnów 
Opolski.

§ 2. Wyrazić zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Gogolin a Gminą 
Tarnów Opolski w sprawie powierzenia Gminie Gogolin zadań opisanych w § 1.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLIV/303/2014 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 24 czerwca 2014 r. w 
sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Gogolin a Gminą Tarnów Opolski na wspólne 
wykonywanie zadania własnego gminy w zakresie utworzenia, prowadzenia i utrzymania Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
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