
UCHWAŁA NR XXXVI/354/2021 
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE 

z dnia 21 października 2021 r. 

w sprawie monitoringu fazy poeksploatacyjnej składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 
w Dobrej Nadziei 

Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) 
Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje: 

§ 1. Przystępuje się do monitoringu fazy poeksploatacyjnej składowiska odpadów innych niż niebezpieczne 
i obojętne w Dobrej Nadziei w latach 2021 - 2049. 

§ 2. Na zasadach porozumienia międzygminnego  ustala się  udział gmin w kosztach monitoringu fazy 
poeksploatacyjnej składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dobrej Nadziei w latach 2021 - 
2049: Miasto i Gmina  Pleszew – 63 %, Gmina  Gołuchów – 15 %,  Gmina Dobrzyca – 14 % i  Gmina  Chocz 
– 8 %. 

§ 3. Warunki ponoszenia kosztów określone będą w porozumieniu. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta i Gminy Pleszew. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. 

         

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Pleszewie 

 
 

Adela Grala - Kałużna 
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UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXVI/354/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r.

W roku 1998 Miasto i Gmina Pleszew, Gmina Chocz, Gmina Dobrzyca i Gmina Gołuchów podjęły
uchwały w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na rozbudowie Wysypiska Komunalnego
położonego w Dobrej Nadziei, gmina Pleszew. Uchwały określały warunki przystąpienia gmin do
rozbudowy wysypiska z określeniem procentowym udziałów poszczególnych gmin w kosztach rozbudowy i
jego rekultywacji. Udział procentowy określony został proporcjonalnie do ilości składowanych odpadów
przez poszczególne gminy i wynosił: Miasto i Gmina Pleszew – 63 %, Gmina Gołuchów – 15 %, Gmina
Dobrzyca – 14 % i Gmina Chocz – 8 %. Na podstawie podjętych uchwał w dniu 18 sierpnia 1998 r. zostało
podpisane porozumienie międzygminne uszczegóławiające warunki współpracy w przedmiotowym
zakresie. W dniu 7 listopada 2014 r. został podpisany aneks do porozumienia, w którym zostały określone
szczegółowe koszty rekultywacji do poniesienia przez poszczególne gminy w latach 2014 – 2020.

Biorąc pod uwagę zrealizowanie zadania w ramach podjętych uchwał i podpisanego w roku 1998
porozumienia, konieczne jest podjęcie nowej uchwały określającej warunki ponoszenia kosztów
monitoringu fazy poeksploatacyjnej składowiska odpadów w miejscowości Dobra Nadzieja, przewidzianej
w części nr 9 Instrukcji prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w
miejscowości Dobra Nadzieja, gmina Pleszew, stanowiącej załącznik do decyzji Marszałka Województwa
Wielkopolskiego – znak: DSP-II 2.7241.22.2013 z 21.11.2013 r. w latach 2021-2049.

Monitoring składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej jest elementem obligatoryjnym
wynikającym z w/w decyzji i związanym z wcześniejszym użytkowaniem składowiska, dlatego jego koszty
muszą być ponoszone przez poszczególne gminy biorące udział w jego budowie i rekultywacji.

Udział procentowy ponoszenia kosztów monitoringu określony został analogicznie do podziału
przyjętego w uchwale dotyczącej rozbudowy Wysypiska Komunalnego położonego w Dobrei Nadziei,
gmina Pleszew.

Biorąc pod uwagę powyższe, przyjęcie uchwały uważa się za konieczne.
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