

DEKLARACJA  nr ...............................
Rady Miejskiej w Sulechowie
z dnia ........................

w sprawie zamiaru przeprowadzenia referendum lokalnego dotyczącego przejęcia 
	    przez Gminę Sulechów niektórych obowiązków w zakresie utrzymania 	    	  
                czystości  i porządku.

	Na podstawie § 24 ust. 2 pkt 2 statutu Gminy Sulechów, uchwalonego uchwałą nr V/39/2003 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 11 lutego 2003r. w sprawie Statutu Gminy Sulechów (Dz.Urz.Woj. Lubus. nr 11, poz. 197), w związku z art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Sulechowie występuje z inicjatywą i wyraża zamiar przeprowadzenia referendum lokalnego w sprawie przejęcia przez Gminę od właścicieli nieruchomości niektórych obowiązków, określonych w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie:
1) wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych stałych,
2) pozbywania się stałych odpadów komunalnych.

§ 2. Mieszkańcy Gminy Sulechów w referendum, o którym mowa w § 1, odpowiedzą na pytanie:
„ Czy zgadza sie Pan/Pani na odpłatne przejęcie przez Gminę obowiązków związanych 
z wyposażeniem nieruchomości  w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych stałych oraz z pozbywaniem się odpadów ?” 

§ 3. 1. Stała, zryczałtowana opłata za wykonanie przejętych obowiązków będzie miała charakter powszechny i obowiązywać będzie wszystkich mieszkańców Gminy Sulechów.
2. Opłata, o której mowa w ust.1, będzie ponoszona przez mieszkańców Gminy w okresach kwartalnych w wysokości określonej corocznie przez Radę Miejską.

§ 4. 1. Decyzję o przeprowadzeniu referendum lokalnego Rada Miejska podejmie odrębną uchwałą, po przeprowadzeniu szczegółowej analizy lokalnego rynku usług oraz czynników mających wpływ na koszty przejęcia przez Gminę obowiązków. 
2. W uchwale, o której mowa w pkt 1, Rada Miejska określi termin przeprowadzenia referendum oraz inne wymagania wynikające z obowiązujących przepisów ustawy z dnia 15 września 2000r. 
o referendum lokalnym oraz ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 
§ 5. Wykonanie deklaracji powierza się Burmistrzowi Sulechowa.

§ 6. Deklaracja wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości publicznej przez rozplakatowanie na tablicach i słupach ogłoszeniowych na terenie Gminy Sulechów oraz 
w lokalnych mediach.

Sulechów, dn.14.02.2005r.

Znak: GK.III.7062-2/05


						Pan 
						Edwin Łazicki
						Przewodniczący Rady Miejskiej
						w Sulechowie



	Odpowiadając na pismo z dnia 1.02.2005r., znak: RM.0065-02/05 dotyczące projektu uchwały w sprawie referendum o przejęciu przez Gminę niektórych obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku, przedstawiam krótką analizę zasadności proponowanych działań. 
	Przejęcie przez Gminę obowiązku wyposażania nieruchomości w odpowiednie urządzenia do zbierania oraz pozbywania się odpadów komunalnych stałych 
z nieruchomości na obszarze Gminy, uzasadnione jest możliwością kompleksowego rozwiązania gospodarki tymi odpadami. Działanie takie powinno przynieść pozytywne efekty w zakresie ochrony środowiska oraz estetyki naszej Gminy. 
	Zgodnie z zasadami określonymi ustawą o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, przejęcie ww. obowiązków przez Gminę, powoduje obciążenie jej mieszkańców opłatą lokalną, która stanowić będzie dochód Gminy, przeznaczony na realizację przejętych obowiązków.
	Wynika z tego, że przyjęcie uchwały oraz pozytywne rozstrzygnięcie referendum, a w konsekwencji przejęcie zakładanych obowiązków nie powinno mieć wpływu na budżet Gminy.
	Wybór wykonawcy przejętych zadań nastąpi z zachowaniem procedury określonej ustawą Prawo zamówień publicznych; Gmina będzie gwarantem poprawności wykonania zleconych zadań oraz stroną finansującą. Przy założeniu regularnego opłacania przez właścicieli nieruchomości ustalonej opłaty, finansowanie i wykonywanie przejętych obowiązków nie powinno stwarzać żadnych problemów, z pozytywnym skutkiem dla stanu czystości i porządku w rozpatrywanym zakresie.
	Pragnę nadmienić, że Ministerstwo Środowiska wystąpiło w dniu 22 listopada 2004r. z projektem zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, proponując wprowadzenie przepisu o możliwości przejmowania obowiązków w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi  przez gminy - bez konieczności przeprowadzenia referendum. Z informacji Ministerstwa na dzień 15 lutego 2005r. wynika, że projekt został przekazany do Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.


Załącznik: Kopia projektu zmiany ustawy. 

