
 

 

UCHWAŁA NR XXV/126/2017 

Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca 

z dnia 27 listopada 2017 r. 

 
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu pn.: „Utworzenie 

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w  Skórczu” i złożenie wniosku 

o jego dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020.  

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e, art. 69 ust. 1 i 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), w związku z § 11 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 

2 pkt 6d oraz § 14 ust. 6 pkt 2 Statutu Związku Gmin Wierzyca z dnia 22 listopada 2012 r. (Dz. 

Urz. Woj. Pomorskiego z 2012 r., poz. 3762 z późn. zm.), Zgromadzenie Związku Gmin 

Wierzyca uchwala, co następuje: 

§ 1 

Związek Gmin Wierzyca postanawia przystąpić do realizacji Projektu pn. „Utworzenie Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Skórczu” i złożyć wniosek o jego 

dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 

na lata 2014-2020 dla działania 11.2. Gospodarki odpadami. 

§ 2 

W przypadku umieszczenia Projektu o którym mowa w § 1 na liście rankingowej i otrzymaniu 

decyzji o przyznaniu dofinansowania Związek Gmin Wierzyca zabezpieczy środki niezbędne na 

realizację ww. projektu.  

§ 3 

Wyraża się zgodę na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości przeznaczonej pod realizację 

projektu. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Wierzyca. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

                                                                                    Przewodniczący Zgromadzenia  

                                                                                          Związku Gmin Wierzyca                                                                                        

 

                                                                                            Grzegorz Piechowski 
 



 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXV/126/2017 

Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca z dnia 27.11.2017 

 

 Uchwała jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o uzyskanie dofinansowania. 

Realizacja zadania „Utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

w Skórczu” jest pożądane z uwagi na umożliwienie mieszkańcom łatwego dostępu do miejsc 

w którym  mogą bezpłatnie pozbyć się odpadów m. in:  

1) przeterminowanych leków, 

2) chemikaliów, 

3) zużytych baterii i akumulatorów, 

4) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

5) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

6) zużytych opon, 

7) odpadów ulegających biodegradacji, 

8) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, 

9) papieru; 

10) szkła; 

11) metali i tworzyw sztuczne.  

Obecnie funkcjonujące dwa PSZOK-i w Starym Lesie i Kościerzynie nie dają mieszkańcom 

gmin oddalonych od nich, możliwości bezpośredniego skorzystania z PSZOK. Tym samym 

realizacja projektu budowy PSZOK w m. Skórcz wypełni przestrzeń tworząc sieć miejsc,  

w których mieszkańcy z terenu wszystkich gmin Związku, zwłaszcza miasta i gminy Skórcz, 

gmin Smętowo Graniczne i Bobowo w łatwy sposób będą mogli pozbyć się odpadów tzw. 

„problemowych”. Wpłynie to obniżająco na koszty odbioru w/w odpadów bezpośrednio 

z nieruchomości. 

Na realizację zadania planuje się pozyskać środki zewnętrzne z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 dla działania 11.2 Gospodarka 

odpadami. Budowa PSZOK została uwzględniona w Planie inwestycyjnym w zakresie 

gospodarki odpadami komunalnymi, który stanowi załącznik nr 11 do Planu Gospodarki 

Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022 przyjętego Uchwałą Nr 321/XXX/16 Sejmiku 

Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku, tym samym został spełniony 

podstawowy warunek ubiegania się o dofinansowanie. 

 

Zorganizowanie PSZOK przewiduje się na terenie nieruchomości będącej własnością Gminy 

Miejskiej Skórcz. Prawem do dysponowania jej przez Związek Gmin Wierzyca będzie zawarta 

umowa dzierżawy. Na wydzierżawienie nieruchomości wyraziła zgodę Rada Miasta w Skórczu 

uchwałą Nr XXXIII/169/2017  z dnia 16 listopada 2017 r. 

 

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały należy uznać za zasadne.  
 


