
 

Porozumienie komunalne 

 

W dniu 2 stycznia 2009 r. w Gogolinie - na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz 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, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 

r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 

2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), 

pomiędzy: 

1) Gminą Gogolin, 47-320 Gogolin ul. Krapkowicka 6, reprezentowaną przez Burmistrza Gogolina  

– Joachima Wojtalę; 

2) Gminą Krapkowice, 47-303 Krapkowice ul. 3 Maja 17, reprezentowaną przez Burmistrza 

Krapkowic – Piotra Sollocha; 

3) Gminą Strzeleczki, 47-364 Strzeleczki ul. Rynek 4, reprezentowaną przez Wójta Gminy – 

Bronisława Kurpielę; 

4) Gminą Walce, 47-344 Walce ul. Mickiewicza 18, reprezentowaną przez Wójta Gminy –  

Bernarda Kubata, 

zawarte zostało porozumienie o następującej treści:  

 

§ 1.1. Przedmiotem porozumienia jest realizacja zadania publicznego w zakresie gospodarowania 

odpadami komunalnymi na składowisku w Gogolinie. 

2. Strony porozumienia zobowiązują się do współdziałania w realizacji przedmiotu porozumienia 

oraz partycypacji w jego finansowaniu, na zasadach ustalonych w załączniku do porozumienia. 

 

§ 2. Strony porozumienia zgodnie ustalają, że: 

1) Gmina Gogolin, jako właściciel składowiska w Gogolinie jest koordynatorem i jednostką 

prowadzącą przedsięwzięcia; 

2) upoważniają Gminę Gogolin do reprezentowania swoich interesów, związanych z przedmiotem 

porozumienia; 

3) w imieniu Gminy Gogolin wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem składowiska odpadów 

komunalnych, prowadzi Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gogolinie, ul. Ligonia 15 

będący jednostką organizacyjną Gminy Gogolin, zwany dalej w skrócie „ZGKiM” w Gogolinie, na 

zasadzie wyodrębnionej ewidencji przychodów i rozchodów. 

 

§ 3.1. Finansowanie przedsięwzięć realizowane będzie ze środków stron porozumienia oraz 

uzyskanych dotacji, kredytów lub darowizn. 

2. W przypadku pozyskania środków zewnętrznych na planowane przedsięwzięcie, udział 

poszczególnych stron porozumienia będzie pomniejszony o pozyskaną kwotę, a brakujące środki 

będą pochodzić ze składek stron porozumienia, ustalonych zgodnie z kluczem, o którym mowa w 

ust. 1 załącznika do porozumienia. 

 

§ 4. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku realizacji w roku budżetowym uzgodnionego 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 3 załącznika do porozumienia, strony zobowiązują się 

dokonać wpłaty kwot wynikających z wartości przedsięwzięcia, ustalonych zgodnie z kluczem, o 

którym mowa w ust. 1 załącznika do porozumienia. 

 

§ 5. Wybór wykonawcy na wykonanie poszczególnych przedsięwzięć, następować będzie 

zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, przeprowadzonym w Urzędzie Miejskim w 

Gogolinie. 

 

§ 6. Strony porozumienia mogą dokonywać komisyjnie kontroli realizowanych przedsięwzięć, a 

także otrzymywać, na żądanie, dokumenty związane z ich realizacją i finansowaniem. 

 

§ 7. Stronom porozumienia przysługuje prawo do korzystania ze składowiska odpadów na 

jednakowych zasadach, szczegółowo określonych w regulaminie składowiska. 

 



 

§ 8.1. Każdorazowo po zakończonym kwartale ZGKiM w Gogolinie prześle uczestnikom 

porozumienia dane o ilości przyjętych odpadów od poszczególnych stron porozumienia. 

2. Po zakończeniu roku kalendarzowego, ZGKiM w Gogolinie będzie przedkładał rachunek zysków 

i strat z prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem porozumienia. 

3. Strony porozumienia ustalą, jeden raz w roku w terminie nie późniejszym, niż do 30 września 

zakres przedsięwzięć, które należy zrealizować w roku następnym. 

 

§ 9.1. Ceny za przyjęcie odpadów na składowisko odpadów w Gogolinie, ustala ZGKiM w 

Gogolinie na podstawie kalkulacji. 

2. W przypadku wzrostu składników kalkulacji kosztów, cena przyjęcia odpadów może ulec 

zmianie po okresie kwartału. 

 

§ 10.1. Składowisko odpadów komunalnych w Gogolinie czynne będzie codziennie, oprócz 

niedziel i świąt w godz. od 7.00 do godz. 15.00. 

2. W przypadku wystąpienia potrzeby wydłużenia godzin otwarcia wysypiska, zostanie to 

uzgodnione z zainteresowanymi stronami.  

 

§ 11.1. Porozumienie zawiera się na czas określony tj. do dnia 31 grudnia 2010 r. 

2. Rozwiązanie porozumienia może nastąpić z zachowaniem trzy miesięcznego okresu 

wypowiedzenia, przypadającego na koniec miesiąca kalendarzowego. 

 

§ 12.1. Strony zobowiązują się do należytej staranności, w celu polubownego rozstrzygnięcia 

wszelkich sporów, związanych z realizacją niniejszego porozumienia. 

2. W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporu, strony ustalają, że właściwy do 

rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny. 

 

§ 13. Zmiany i uzupełnienia niniejszego porozumienia mogą być dokonywane w formie pisemnych 

aneksów pod rygorem nieważności. 

 

§ 14. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

§ 15. Porozumienie niniejsze sporządzono w ośmiu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa 

egzemplarze dla każdej ze stron. 

 

 Gmina Gogolin   Gmina Krapkowice 

 

       Burmistrz    Burmistrz 

           Joachim Wojtala  Piotr Solloch 

 

Gmina Strzeleczki   Gmina Walce 

 

Wójt     Wójt 

    Bronisław Kurpiela  Bernard Kubata 

 



 

Załącznik do  

        Porozumienia komunalnego 

        zawartego w dniu 2 stycznia 2009 r. 

        pomiędzy gminami: Gogolin, 

        Krapkowice, Walce i Strzeleczki. 

  

 

1. Strony porozumienia uczestniczą w kosztach działalności i realizacji przedsięwzięć według zasad 

procentowego udziału zwanego dalej „Kluczem” w następujący sposób: 

1) Gmina Gogolin - 21,7%; 

2) Gmina Krapkowice - 59,4%; 

3)Gmina Strzeleczki - 10%; 

4) Gmina Walce - 8,9%; 

 

2. Skorygowanie procentowego udziału, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić po zakończonym 

roku kalendarzowym i przedłożeniu dokumentu, uzasadniającego potrzebę dokonania zmian, 

przyjętego przez strony porozumienia. 

 

3. Zakres przedsięwzięć na składowisku odpadów w Gogolinie obejmuje następujące zadania: 

1) dokończenie ogrodzenia stałego z siatki metalowej; 

2) dokończenie nasadzeń drzew i krzewów; 

3) wykonanie uszczelnienia pozostałych skarp składowiska; 

4) zakup prasy hydraulicznej; 

5) zakup rozdrabniarki; 

6) poprawa stanu dróg wewnętrznych; 

7) wykonanie kompostownika; 

8) budowa stacji odzysku surowców wtórnych usytuowanej na terenie składowiska odpadów 

komunalnych w Gogolinie. 

 


