
 

 

POROZUMIENIE NR 1/2013 

MIĘDZYGMINNE 

z dnia 13 czerwca 2013 r. 

w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Nowa Ruda zadania publicznego polegającego na utworzeniu 

i utrzymaniu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych , dla mieszkańców Gminy 

Miejskiej Nowa Ruda i Gminy Nowa Ruda  

 

 

pomiędzy  

 

Gminą Miejską Nowa Ruda, Rynek nr 1, 57-400 Nowa Ruda, w imieniu której działa:  

Burmistrz - Tomasz Kiliński  

 

a  

 

Gminą Nowa Ruda, ul. Niepodległości nr 1, 57-400 Nowa Ruda, w imieniu której działa:  

Wójt - Sławomir Karwowski  

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12, art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn.zm.) strony postanawiają co następuje  

§ 1. 1. Gmina Nowa Ruda powierza Gminie Miejskiej Nowa Ruda wykonanie zadania publicznego 

polegającego na utworzeniu i utrzymaniu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwanego 

dalej PSZOK, dla mieszkańców Gminy Miejskiej Nowa Ruda i Gminy Nowa Ruda.  

2. W celu realizacji zadania publicznego, o którym mowa w ust.1 Gmina Miejska Nowa Ruda wybierze 

w drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcę, którego zadaniem będzie utworzenie, utrzymanie i obsługa 

PSZOK, zwanego dalej Wykonawcą.  

3. W ramach realizacji zadania, o którym w ust. 2. Wykonawca będzie zobowiązany także do 

zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców Gminy Miejskiej Nowa Ruda i Gminy 

Nowa Ruda.  

4. Szczegółowe zasady realizacji zadania, o którym w ust. 2 zostaną określone w umowie partycypacyjnej 

zawartej pomiędzy stronami porozumienia. 

§ 2. Miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne od dnia oddania PSZOK do użytku 

mieszkańców nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda i Gminy Nowa Ruda.  
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§ 3. 1. Gmina Nowa Ruda zobowiązuje się do przekazywania Gminie Miejskiej Nowa Ruda co miesiąc 

kwoty stanowiącej 1/3 kosztów utworzenia i utrzymania PSZOK, wyliczonej na podstawie faktur 

wystawionych przez Wykonawcę,  

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, płatna będzie na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Nowa Ruda 

w terminie 14 dni od daty doręczenia Gminie Nowa Ruda faktury VAT . 

§ 4. 1. Po zakończeniu realizacji umowy na utworzenie, utrzymanie i obsługę PSZOK Wykonawca będzie 

zobowiązany do przeniesienia prawa własności gruntu i urządzeń utworzonego punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych, a w przypadku utworzenia PSZOK na nieruchomości, którego Wykonawca ten jest 

posiadaczem zależnym, prawa własności nakładów poniesionych na jego utworzenie, na rzecz Gminy Miejskiej 

Nowa Ruda w udziale wynoszącym 2/3 oraz na rzecz Gminy Nowa Ruda w udziale wynoszącym 1/3.  

2. W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań, o których mowa w ust.1, będzie on 

zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości wartości PSZOK określonej przez rzeczoznawcę 

majątkowego na dzień rozwiązania umowy.  

3. Gmina Miejska Nowa Ruda zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Gminy Nowa Ruda kwoty stanowiącej 

1/3 wysokości kary, o której mowa w ust.2, w terminie 14 dni od daty uiszczenia kary przez Wykonawcę. 

§ 5. Wynagrodzenie za przeniesienie prawa własności gruntu i urządzeń lub prawa własności nakładów, 

o których mowa w §4 stanowić będzie, wynikająca z faktur, łączna kwota zapłacona firmie, o której mowa 

w §1, w trakcie realizacji umowy.  

§ 6. Porozumienie zawiera się na czas określony tj. do dnia 30 czerwca 2016 r.  

§ 7. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 8. Porozumienie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.  

§ 9. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, pod dwa dla każdej strony.  

Burmistrz Miasta: 

T. Kiliński 

Wójt Gminy: 

S. Karwowski 
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