UCHWAŁA NR XLIII/341/10
RADY MIEJSKIEJ W LĄDKU ZDROJU
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie utworzenia spółki działającej pod firmą: Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit f, g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.
U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 2, art. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce
komunalnej (tekst jedn.: Dz. U. z 1997 r., nr 9, poz. 43 ze zm.), Rada Miejska w Lądka Zdroju uchwala co
następuje:
§ 1. 1. W celu realizacji zadań własnych w zakresie prowadzenia kompleksowej gospodarki odpadami
komunalnymi w tym: odbioru odpadów stałych od wytwórców i firm zajmujących się ich transportem, oraz ich
składowania, utylizacji oraz transportu na miejsce składowania, tworzy się spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością wraz z Gminą Stronie Śląskie.
2. Powołana spółka działać będzie pod firmą: Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami spółka z o.o.,
z siedzibą w Lądku Zdroju.
3. Na zasadach określonych w odrębnych przepisach, spółka może podejmować inną działalność, o ile nie
spowoduje to uszczerbku dla podstawowych zadań spółki.
§ 2. 1. Udziały w spółce obejmie Gmina Lądek Zdrój oraz Gmina Stronie Śląskie w wysokości zależnej od
wniesionego majątku do spółki
2. Udziały w spółce zostaną pokryte przez każdą z gmin w następujący sposób:
1)Gmina Stronie Śląskie wniesie:
a) wkład niepieniężny w postaci obiektu składowisko odpadów komunalno – przemysłowych, położone na
nieruchomościach stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie, oznaczonych w ewidencji gruntów
numerami geodezyjnymi 206/1 i 206/2 w obrębie Stronie Wieś
b) wkład pieniężny.
2)Gmina Lądek Zdrój wniesie:
a) wkład niepieniężny w postaci obiektu Kompostowni- Zakładu Higienizacji Odpadów wraz z istniejącą
infrastrukturą, położonego na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Lądek Zdrój oznaczonych
w ewidencji gruntów numerami geodezyjnymi 163/2, 164/2, 165/2, 166/2, 172/1, 173/2, 174/2, 175/1 AM7,
b) wkład pieniężny.
§ 3. Upoważnia się Burmistrza Lądka Zdroju do złożenia oświadczenia woli o utworzeniu spółki, o której
mowa w § 1 na warunkach określonych w niniejszej uchwale.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka Zdroju.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
W związku z intencyjnym głosowaniem w sprawie przyjęcia do wiadomości działań Burmistrza Lądka Zdroju
w sprawie zlecenia opracowania dotyczącego gospodarki odpadami na terenie gmin Lądka - Zdroju i Stronia
Śląskiego, niezbędne jest utworzenie jednostki do prowadzenia kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi
w tym: odbioru odpadów stałych od wytwórców i firm zajmujących się ich transportem oraz ich składowania,
utylizacji oraz transportu na miejsce składowania. Powyższe jest niezbędne z powodu wygaśnięciem pozwolenia
zintegrowanego z dniem 31 grudnia 2010 r. dla obecnie funkcjonującej Kompostowani- Zakładu Higienizacji
Odpadów oraz braku możliwości prawnych oraz technicznych przedłużenia niniejszego pozwolenia w obecnej
formie. W przypadku nie przyjęcia proponowanych rozwiązań z dniem 1 stycznia 2011 r. Gmina Lądek Zdrój
zostanie pozbawiona możliwości odbioru odpadów od osób prywatnych, instytucji, firm itp.
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