UCHWAŁA NR XXIV/280/2012
RADY GMINY LUZINO
z dnia 12 grudnia 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę
Gdynia od Gminy Luzino zadania własnego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego
na budowie, utrzymaniu i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do
przetwarzania odpadów komunalnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12, art. 6 ust. 1, art. 74 oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)1) oraz art. 3 ust. 1 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 361, zm.
poz. 951)
Rada Gminy Luzino
uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie z Gminą Gdynia porozumienia międzygminnego dotyczącego zadania
własnego w zakresie gospodarki odpadami, na podstawie którego Gmina Gdynia przejmie od Gminy Luzino do
wykonania, obowiązkowe zadanie własne polegające na zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji własnych
lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Luzino.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Bartłomiej Formela

1) Dalsze

zm.: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r.
Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175,
poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr
52, poz.420 i Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142, poz.146, Nr 106, poz.675 i Nr 40, poz.230, z 2011 r. Nr 117,
poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 21, poz.113, Nr 217, poz.1281 i Nr 149, poz.887 oraz z 2012 r. poz.567.
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