
UCHWAŁA NR XLIII/358/2021 
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE 

z dnia 25 listopada 2021 r. 

w sprawie powierzenia zadania własnego Gminy Miasta Darłowo z zakresu gospodarowania odpadami 
komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Darłowo umowy wykonawczej 

niezbędnej do realizacji ww. zadania 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834), art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o 
gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 679) oraz art. 3 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 888, poz. 
1648, poz. 2320) Rada Miejska w Darłowie uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Powierza się spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Darłowie, zadanie własne 
Gminy Miasta Darłowo, w zakresie tworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK). 

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1., ma charakter usługi publicznej, świadczonej w ogólnym interesie 
gospodarczym i będzie realizowane w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, jako element planu 
gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego, w ramach podstawowej działalności prowadzonej 
przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Darłowie. 

3. Powierzenie zadania, o którym mowa w ust. 1., następuje na okres od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 
2024 r. 

4. Sposób wykonania powierzonego obowiązkowego zadania własnego Gminy Miasta Darłowo, o którym 
mowa w § 1 ust. 1., określi umowa wykonawcza zawarta pomiędzy Gminą Miasto Darłowo a Miejskim 
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Darłowie. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Darłowo. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Darłowie 

 
 

Czesław Woźniak 
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