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Uchwała Nr VII/33/2016 

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego  

„Czyste Środowisko” w Ostródzie 

z dnia 23 marca 2016r. 

 

w sprawie przyjęcia Zintegrowanej Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 

Ostródzko - lławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2015-2025 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6a i pkt 11 w zw. z art. 69 ustawy z 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2015.1515 ze zm.), art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 

2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1649 z późn. zm.) 

Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”  

uchwala, co następuje: 

§ 1 

Przyjmuje się do realizacji Zintegrowaną Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 

Ostródzko - lławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2015-2025, stanowiącą załącznik do 

niniejszej uchwały, w zakresie: obszar priorytetowy II bogata i różnorodna infrastruktura cel 

strategiczny - II.5. rozbudowa systemu usług komunalnych oraz II.5.3  podnoszenie jakości 

systemu zbiórki i unieszkodliwiania odpadów komunalnych służące minimalizacji obciążeń 

dla środowiska naturalnego. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego 

„Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

                                                                

        Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin 

                 Józef Blank 
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Załącznik do uchwały Zgromadzenia Związku Gmin  

„Czyste Środowisko” Nr VII/33/2016 

z dnia 23 marca 2016r. 

 

Zintegrowana Strategia Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Ostródzko-Iławskiego 

Obszaru Funkcjonalnego na lata 2015-2025 

 

OBSZAR PRIORYTETOWY II. Bogata i różnorodna infrastruktura 

Cel strategiczny II.5. Rozbudowa systemu usług komunalnych  

II.5.3. Podnoszenie jakości systemu zbiórki i unieszkodliwiania odpadów komunalnych służące 

minimalizacji obciążeń dla środowiska naturalnego  

Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gospodarka odpadowa stanowi 

domenę samorządów szczebla gminnego. Wprowadzenie systemu, w którym wszystkie gospodarstwa 

uiszczają opłaty za odbiór odpadów (co do zasady niższe w przypadku segregacji na określone 

frakcje), a gmina organizuje ich odbiór i dalsze zagospodarowanie, spowodowało podniesienie 

skuteczności systemu i poprawę bezpieczeństwa ekologicznego.  

Dla sprawności funkcjonowania systemów gospodarowania odpadami niezwykle istotna jest 

odpowiednia efektywność selektywnej zbiórki odpadów, dlatego samorządy OIOF powinny wywierać 

presję na podmiot odpowiedzialny za gospodarkę odpadami (obecnie Związek Gmin Regionu 

Ostródzko-Iławskiego), w zakresie maksymalizowania procesów segregacji odpadów u źródła i 

podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców. Należy także w porozumieniu ze Związkiem 

Gmin przeprowadzić inwentaryzację wszelkich innych potrzeb w zakresie usprawniania sposobu 

funkcjonowania systemu.  

Poza podniesieniem efektywności selektywnej zbiórki odpadów, niezwykle ważny jest również 

sprawny i efektywny ich dowóz do miejsca składowania odpadów komunalnych. W tym celu 

konieczne jest usprawnienie dojazdu do składowiska poprzez poprawę stanu technicznego drogi 

dojazdowej (droga powiatowa Nr 1232N Wirwajdy – Smykowo – Szyldak – Olsztynek na odcinku 

Nastajki – Smykowo oraz droga powiatowa Nr 1239N Smykowo – Naprom na odcinku Smykowo – 

Rudno). 
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UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY 

 

w sprawie przyjęcia Zintegrowanej Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ostródzko - 

lławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2015-2025 

 

 

W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (dalej: Ustawa), która w znaczący sposób zmieniła  model 

gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie. Podmiotem odpowiedzialnym za ich 

zagospodarowanie stały się  gminy. 

Z kolei zgodnie z treścią art. 3 ust.2a Ustawy: „W razie wykonywania przez związek 

międzygminny zadań, o których mowa w ust. 2, określone w ustawie prawa i obowiązki 

organów gminy, w tym uchwalanie aktów prawa miejscowego, wykonują właściwe organy 

tego związku.” 

 

Celem art.3 ust. 2a Ustawy było, więc wskazanie, że w zakresie przejętych przez związek 

międzygminny zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi właściwe organy tego 

związku uchwalają akty prawa miejscowego, zaś prawa i obowiązki organów gmin wykonują 

organy związku. 

Związek wykonuje zadania publiczne w zakresie dotyczącym:  

1) gospodarki odpadami, w tym unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 
2) budowy i eksploatacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w 

Rudnie; 
3) organizacji systemu logistycznego zbiórki odpadów 

W związku z powyższym w drodze uchwały Zgromadzenia Związku ze względu na kształt 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,  przyjmuje się do realizacji Zintegrowaną 

Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ostródzko - lławskiego Obszaru 

Funkcjonalnego na lata 2015-2025, w zakresie: obszar priorytetowy II bogata i różnorodna 

infrastruktura cel strategiczny - II.5. rozbudowa systemu usług komunalnych oraz II.5.3  

podnoszenie jakości systemu zbiórki i unieszkodliwiania odpadów komunalnych służące 

minimalizacji obciążeń dla środowiska naturalnego. 

 

Poza podniesieniem efektywności selektywnej zbiórki odpadów, niezwykle ważny jest 

również sprawny i efektywny ich dowóz do miejsca składowania odpadów komunalnych. W 

tym celu konieczne jest usprawnienie dojazdu do składowiska poprzez poprawę stanu 

technicznego drogi dojazdowej Nr 1239N Smykowo – Naprom na odcinku Smykowo – 

Rudno). 

Podjęcie zatem przedmiotowej uchwały jest zasadne. 

 


