
UCHWAŁA NR XXII/160/13
RADY GMINY KOBIÓR

z dnia 7 marca 2013 r.

w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do 
Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej "Master" Sp. z o.o. 

z siedzibą w Tychach.

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 

1240) oraz art. 18 ust. 2, pkt. 9 lit c. i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. 

Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zm.)

Rada Gminy 
uchwala: 

§ 1. W roku 2013 postanawia się zaciągnąć zobowiązanie długoterminowe w formie kredytu w kwocie 
289.172,09 zł. na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach Gminy, z przeznaczeniem na 
wniesienie wkładów do Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej 
"Master" Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach. 

§ 2. 1. Kredyt wymieniony w § 1 zostanie spłacony w latach 2014-2018 r. z tego: 

- w roku 2014 - 57.834,00 zł 

- w roku 2015 - 57.834,00 zł 

- w roku 2016 - 57.834,00 zł 

- w roku 2017 - 57.834,00 zł 

- w roku 2018 - 57.836,09 zł

2. Odsetki spłacane będą od dnia uruchomienia kredytu. 

3. Spłata kredytu wraz z odsetkami zostanie sfinansowana z dochodów własnych.

§ 3. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Kredyt zostanie zaciągnięty w 2013 r. z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do Międzygminnego 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej "Master" Sp. z o.o. z siedzibą 
w Tychach. Spółka "Master" planuje realizować inwestycję pod nazwą " Budowa Międzygminnego Zakładu 
Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych". Gmina Kobiór jako wspólnik zobowiązana jest 
wnieść wkład w realizację w/w zadania w wysokości 289.172,09 zł. 

Koszt całego przedsięwzięcia to ok. 110 mln zł. Zakład ma docelowo przebierać 70 ton odpadów rocznie. 
Dzięki zastosowaniu najnowszych technik i technologii stosowanych obecnie w Europie i na świecie 
spełniających wymagania BAT. Będzie to jeden z najnowocześniejszych zakładów w branży odpadowej 
w Polsce. Projekt ma na celu systemowe i kompleksowe zagospodarowywanie odebranych odpadów 
komunalnych z terenu gmin: Tychy, Bieruń, Lędziny, Imielin, Bojszowy, Kobiór, Chełm Śląski, Wyry. Obszar 
objęty Projektem zamieszkiwany jest przez ok. 197 000 mieszkańców. Międzygminny Zakład Kompleksowego 
Zagospodarowania Odpadów zlokalizowany zostanie w Tychach Urbanowicach, przy ul. Lokalnej, 
w sąsiedztwie istniejącego Składowiska Odpadów Komunalnych. 

W wyniku procesu obróbki odpadów komunalnych z zakładu zostaną ograniczone do minimum emisje 
substancji zapachowych i nie będzie dochodzić do przekroczenia emisji innych zanieczyszczeń. 

Technologia zastosowana w zakładzie ma zmniejszyć ilość odpadów unieszkodliwianych poprzez 
składowanie na składowisku o 51%, wyeliminować emisję szkodliwych gazów cieplarnianych, wytworzyć 
energię odnawialną z odpadów. Ogromną zaletą tego procesu jest skuteczna ochrona środowiska przed 
zanieczyszczeniem i ochrona zasobów naturalnych przed nadmierną eksploatacją, dzięki ponownemu 
wykorzystywaniu surowców wtórnych w ramach recyklingu. Istotnym atutem budowy i eksploatacji zakładu 
przeróbki odpadów jest uzyskanie efektu ekologicznego poprzez stworzenie możliwości znacznego 
ograniczenia strumienia odpadów do składowania, w tym szczególnie odpadów biodegradalnych. 

W celu wniesienia wkładu Gmina Kobiór zaciągnie kredyt w wysokości 289.172,09 zł. Zostanie on 
spłacony w latach 2014-2018 r. z tego: w roku 2014 - 57.834,00 zł; w roku 2015 - 57.834,00 zł; w roku 2016 - 
57.834,00 zł; w roku 2017 - 57.834,00 zł; w roku 2018 - 57.836,09 zł. Odsetki spłacane będą od dnia 
uruchomienia kredytu. Spłata kredytu wraz z odsetkami zostanie sfinansowana z dochodów własnych.
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