
 

 

POROZUMIENIE 

z dnia 19 grudnia 2016 r. 

zawarte pomiędzy: 

Województwem Wielkopolskim, działającym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

reprezentowany przez: 

1. Marzenę Wodzińską – Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, 

2. Leszka Wojtasiaka – Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

a 

Województwem Dolnośląskim, działającym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego reprezentowany 

przez: 

1. Ewę Mańkowską – Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego 

2. Tadeusza Samborskiego – Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego 

zwanych dalej Stronami, o następującej treści 

Na podstawie art. 35 ust. 5a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1987 z późn. zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 486), uchwały nr XXII/598/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 

26 września 2016 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Województwem Dolnośląskim w przedmiocie 

przyjęcia powierzonego zadania publicznego w zakresie planowania gospodarki odpadami komunalnymi, 

uchwały nr XXV/788/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 września 2016 r. w sprawie 

zawarcia porozumienia z Województwem Wielkopolskim w przedmiocie powierzenia zadania publicznego 

w zakresie planowania gospodarki odpadami komunalnymi, Strony ustalają, co następuje 

§ 1. 1. Województwo Dolnośląskie przekazuje, a Województwo Wielkopolskie przyjmuje do realizacji 

zadanie publiczne w zakresie planowania gospodarki odpadami komunalnymi w następujących gminach 

województwa dolnośląskiego: 

1) Cieszków; 

2) Dziadowa Kłoda; 

3) Międzybórz; 

4) Milicz; 

5) Oleśnica (gmina miejska); 

6) Oleśnica (gmina wiejska); 

7) Syców. 
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2. Województwo Dolnośląskie zamieści w „Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa 

Dolnośląskiego 2016-2022”, stosowne zapisy dotyczące gospodarowania odpadami w gminach, o których 

mowa w ust. 1, jako uczestniczących w systemie gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z „Planem 

gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym”. 

§ 2. Województwo Wielkopolskie, w zakresie określonym w § 1 ust. 1, zobowiązuje się do: 

1) zamieszczenia w „Planie gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz 

z planem inwestycyjnym”, stosownych zapisów dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi 

w gminach województwa dolnośląskiego: 

a) Cieszków, 

b) Dziadowa Kłoda, 

c) Międzybórz, 

d) Milicz, 

e) Oleśnica (gmina miejska), 

f) Oleśnica (gmina wiejska), 

g) Syców. 

2) zamieszczenia w uchwale Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wykonania „Planu 

gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem 

inwestycyjnym”, odpowiednich postanowień odnośnie gmin wymienionych w pkt 1; 

3) ujęcia w sprawozdaniu z realizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 

2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym”, informacji o odpadach komunalnych wytwarzanych na terenie 

gmin, o których mowa w § 1 ust. 1 oraz o innych odpadach występujących w strumieniu odpadów 

komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych z terenu tychże gmin. 

§ 3. Zadania przekazywane na podstawie niniejszego porozumienia Strony będą wykonywały  

za pośrednictwem właściwych organów, z zachowaniem form przewidzianych prawem. 

§ 4. Strony mają prawo kontrolowania i dokonywania oceny prowadzenia powierzonych zadań według 

kryteriów legalności, celowości i gospodarności. 

§ 5. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas oznaczony, tj. na czas obowiązywania „Planu gospodarki 

odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym” oraz 

„Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022”. 

2. Zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 6. Niniejsze porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 

Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego: 

M. Wodzińska 

Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego: 

L. Wojtasiak 

Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego: 

E. Mańkowska 

Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego: 

T. Samborski 
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