
UCHWAŁA NR IIYUI4520115
RADY GMINY DPINDGÓRA GÓRNA

iE- dnia S[! Enerwcn Ill-DS r.

w sprawie uWumnin Celnwegn Enmunnlnngn Zwinnkn Gmin Regla-nu

[I lecha" nwnklegn

Na pmlsmwic ani-4 u5t.1 i 2 ma?. art- IT:? ustawa :?. dnia 5 mama-1 1990 r. u

mnmądlin gminngnn [DZ. U. :' IEHH r. Nr 142, [JULIEN : późn. nm-] ucha-"nia siną1 uu
następuje::

51.

Gmina Upinngóręl Górna twurqf' Ł gminami pnwia'm:
- pułtuskiegn,
- mnkuwakięgn.

- prnnsnynkiegn

- nicchannwskicgu

Celuwjr' Kumunainy Związał: Gmin Reginnu Cleehnnnwskj EHCI ::: aimdzihą w Cinchannwie,
mwmw dalej „Iwiąxkinm'i

tm !”"

Celem dniailnnin Ewiąaku jeal wap-blm: wyl-zmywanie mdań publicmych w Zakresie
[w:]ITH-Ęnia warunków niezbędnych dn realizacji kumplekmwcgn rnginnalncgn mugl-Emm
guspmiarki ndpzuiami na terenach gmin lwnrząnych Związek.

% 3.

D:: Egmmndnenia „Inną-tku” d::1eguja Ein:
- Staninława Witwakrą - Wójta Gminy
- Mariana Pikna — Pr.:uwudniuxąccgn I'I'aiaji Dźwintja'. Huluny. dwia,

Fnrnąflku Public-mcg: i Spraw Em:j tam:-mh.



łj—I.

Enbnwiqxujc: się Wójta-1 Gmin],- dn pninfurmuwmmia Wujcwu-dy Mazuwieckicgn a
umiaru! prłyaląpic-nin du Celnwagu Kamunnhmgu Eta-iąłku Gmin Rag-itam
Ciuchnnuwskicgu.

ga

"r'lr'jr'kunanic uchwaly puwierxa się W'ńjmwi Gminy.

55.

Uchwała wchodzei w życie : dnium podjęcia.

Prnwndnlę ::3' Rady Gminy



Uzasadnienie

Dla realizacji zadań własnych gmin:,r pcwstala idea uh'rerzenia [.'elcwegn

Kemiinalncge Ewiązltu Emila ktdregn celem bedzie wspólne wyznawanie zadań
publicznych w zakresie tn'crzcnia warunków niezbednych dc realizacji kcmplel-zsewegc
rcgicnalncgc pregramu gcspcdarlti cdpadami. W dniu 21 września Edildr- w Ciechancwic
padnie-ann list intenejrjnj.r w sprawie npraeewania i wdrezenia zintegrcwuncgc ej.-"stentu

gespedarki edpadarni dla Gmin pea-intew: ciechanewskicge, makewskiegd przasnyskiege
i pułtuskicgn. Władze sanicrządcwe podejmą działania zmierzające dn uhverzenia,

ccraccwania i wdrczenia kcmplekscwegc zintegcwanegc systemu gcspndarki cdpadami.
W celu realizacji pca-jdszege zadania Samerządy ntwerza celesrjr zinstj'tuejenslizewanj-

iii-wiązek I[latin .

Stwarzenie neweesesncgc systemu gespc-darewania cdpudami kentunalnjrntŁ z

uwagi na kDSEtj', jest mczliwe jedynie przy współudziale 1arielu gmin. Z. lege pewcdu

pen-stanie Emic-tim uznaje sie za uzasadniene-
Dia zarejestrowania En'iązku Miedzygminnegc ltcniccznc jest przedstawienie

crganewi prewedzaeemu rcjestri iccmpietn uchwal n-łnaieiwych Rad c uhscrzeniu Związku.
Aby preees rejestracji przebiegał serai-mic i szybka, Rady petcinnjr przyjac uel-wiraijr tej
samej treści-

cienalny Zakład Gcspcdarki I!:.iidlnłuiarni re_gicnu Ciechancwskicgc jest jedną z
instalacji przewidzianych dc realizacji w Planie Gcspcdarki Odpadami Wejcwddztafa
ntazcwiecl-Licgc. a także Lnnezliwi dastescwanie gcspcdarlci cdpadarni dc n'jftnegdw
djTeI-ttj'w Linii Eure-pejskiej iłu-tyczących acl-isens średnia-iska.


