UCHWAŁA Nr XXVII-46/2013
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
w sprawie powierzenia Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania Sp. z o.o. w Wołominie
wykonywania zadań własnych Gminy Wołomin polegających na zagospodarowaniu
odpadów komunalnych
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 3 ust. 1 i art.4
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr
45, poz. 236) oraz art. 3 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.) Rada Miejska
w Wołominie uchwala, co następuje:
§1
1. Powierza się Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania Sp. z o.o. w Wołominie wykonywanie
zadań własnych Gminy Wołomin obejmujących sprawy utrzymania czystości i porządku
oraz wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, polegających na
zagospodarowaniu odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości
zamieszkanych i niezamieszkanych położonych na terenie Gminy Wołomin.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1:
1) są zadaniami o charakterze użyteczności publicznej, realizowanymi w celu bieżącego
i nieprzerwanego zaspokajania zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia
usług powszechnie dostępnych;
2) stanowią element planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego;
3) stanowią podstawową działalność Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o.
w Wołominie na rzecz Gminy Wołomin.
3. Powierzenie zadań, o których mowa w ust. 1, następuje na okres do dnia 31 grudnia
2015 r.
§2
W celu realizacji zadań, o których mowa w § 1 ust. 1, wyraża się zgodę na zawarcie przez
Gminę Wołomin umowy z Miejskim Zakładem Oczyszczania Sp. z o. o. w Wołominie.
§3
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie
/-/ Marcin Dutkiewicz

