
 

 

Aneks nr 1 z dnia 28 listopada 2012 r.  

do porozumienia międzygminnego nr OR.031.1.2011  

zawartego w Lubaniu w dniu 14 kwietnia 2011 r.  

 

Działając na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 3 ust.2 pkt 2 lit. a ) ustawy z dnia 13 września 1996 roku 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. z 2012 r. poz. 391) oraz uchwał organów stanowiących 

Stron porozumienia,  

1) Gmina Miejska Lubań reprezentowana przez:  

Burmistrza Miasta Lubań Arkadiusza Słowińskiego  

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Mariana Zwierzańskiego  

oraz  

2) Gmina Sulików reprezentowana przez:  

Wójta – Roberta Starzyńskiego  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Marii Maciaszek  

w celu zabezpieczenia należytego zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Sulików i realizacji 

dalszej współpracy przy tworzeniu i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów 

komunalnych Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu, wspólnie dokonują zmian do 

wskazanego powyżej porozumienia o następującej treści.  

§ 1. 1) W treści Porozumienia z dnia 14 kwietnia 2011 r. po § 1 dodaje się § 1(1) w brzmieniu:  

1. „§ 1(1) Na mocy niniejszego porozumienia Gmina Sulików powierza dodatkowo Gminie Miejskiej 

Lubań zadania publiczne polegające na realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 

roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (teskt jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) 

w kontekście zmian wprowadzonych ustawą z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach oraz innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. nr 152 poz. 897) w szczególności na:  

1) Dokończeniu budowy regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych Centrum Utylizacji 

Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu,  

2) Utrzymaniu i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych Centrum 

Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu,  

3) Zagospodarowaniu, w celu osiągnięcia wymaganych poziomów odzysku, wszystkich odpadów 

komunalnych pozostających we władaniu Gminy Sulików.”  

2. 2)W § 5 Porozumienia z dnia 14 kwietnia 2011 r. po ust. 2 dodaje się ust. 3 i ust. 4 w brzmieniu:  

„3. Strony zgodnie ustalają, iż Gmina Miejska Lubań zobowiązuje się przyjmować wszystkie odpady 

komunalne, zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym, kierowane do Centrum Utylizacji Odpadów Gmin 

Łużyckich w Lubaniu z terenu Gminy Sulików za cenę przyjętą dla wszystkich członków zawierających 

porozumienie na wybudowanie instalacji opisanej w § 1 Porozumienia.  
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4. Gmina Miejska Lubań zobowiązuje się dokumentować ilość segregowanych odpadów, w tym odpadów 

biodegradowalnych, z odpadów kierowanych z terenu Gminy Sulików.”  

§ 2. Pozostałe zapisy Porozumienia pozostają bez zmian.  

§ 3. Porozumienie zawarto w 6 jednobrzmiących egzemplarzach po trzy dla każdej ze stron  

§ 4. Aneks wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.  

Burmistrz Miasta Lubań: 

A. Słowiński 

Skarbnik Miasta: 

M. Zwierzański 

Wójt: 

R. Starzyński 

Skarbnik Gminy: 

M. Maciaszek 
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