
Zarządzenie Nr 110/13
Burmistrza Trzcianki

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie powołania komisji do sporządzenia protokołu zdawczo - odbiorczego 
w  sprawie  przekazania  części  administracyjnej  terenu  składowiska  odpadów 
komunalnych w Trzciance, na której od 01 lipca 2013 roku będzie znajdował się 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Na  podstawie  art.  30  ust.  1  i  art.  31  ustawy  z  dnia  8   marca  1990  r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.  poz. 594)

§ 1. Powołuje  się  komisję  do  sporządzenia  protokołu  zdawczo-odbiorczego 
w  sprawie  przekazania  części  administracyjnej  terenu  składowiska  odpadów 
komunalnych w Trzciance,  na której  od 01 lipca 2013 roku będzie znajdował  się 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w następującym składzie:

1) Anna Borucka – przewodnicząca;
2) Jacek Kowalski – członek;
3) Ewa Włodek – członek.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącej komisji.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.



UZASADNIENIE

do  zarządzenia  Nr  110/13  Burmistrza  Trzcianki  z  dnia  27  czerwca  2013  r.  w  sprawie 
powołania komisji do sporządzenia protokołu zdawczo - odbiorczego w sprawie przekazania 
części administracyjnej terenu składowiska odpadów komunalnych w Trzciance, na której od 
01 lipca 2013 roku będzie znajdował się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

W związku ze zmianą przepisów prawa w zakresie  ustawy z dnia 1 września 1996 r  o 

utrzymaniu  czystości  i  porządku  w gminach,  składowisko  odpadów komunalnych  w Trzciance 

zostało przeznaczone do zamknięcia poprzez zapisy w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi dla Województwa Wielkopolskiego. Ponadto każda gmina zobowiązana została do 

utworzenia  Punktu  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów  Komunalnych  na  terenie  swojej  gminy. 

W związku z powyższym gmina Trzcianka ustaliła,  iż  PSZOK będzie znajdował się na terenie 

przeznaczonego  do  zamknięcia  składowiska  odpadów  komunalnych  na  części  administracyjnej 

która wyposażona jest m.in. w budynki administracyjne, boksy do gromadzenia odpadów i inne 

urządzenia,  które  spowodują,  że  utworzenie  w  tym  miejscu  PSZOK-u  nie  będzie  generowało 

kosztów inwestycyjnych dla Gminy.


