
POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE NR 2/2017

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie przejęcia przez Miasto Bydgoszcz zadań własnych Gminy Nakło w zakresie realizacji 
obowiązku utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych

Na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) w związku z art. 3 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) oraz na podstawie uchwał organów 
stanowiących Strony Porozumienia to jest:

1) Uchwały Nr XXVII/508/12 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez Miasto Bydgoszcz zadania 
własnego  Gminy Nakło z zakresu budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do 
przetwarzania odpadów komunalnych,

oraz

2) Uchwały Nr XLIII/831/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez Miasto 
Bydgoszcz zadania własnego Gminy Nakło nad Notecią z zakresu zapewnienia budowy, utrzymania 
i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,

Miasto Bydgoszcz z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1,

reprezentowane przez:

Prezydenta Miasta Bydgoszczy - Rafała Bruskiego,

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Bydgoszczy – Piotra Tomaszewskiego,

oraz

Gmina Nakło z siedzibą w Nakle nad Notecią przy ul. Ks. P. Skargi 7,

reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią – Sławomira Napierałę,

przy kontrasygnacie Skarbnika  Miasta i Gminy Nakło nad Notecią – Tomasza Angielczyka,

zawierają następujące Porozumienie:

§ 1. 1. Strony zawierają niniejsze Porozumienie w związku z obowiązkiem spoczywającym na każdej 
Gminie w zakresie zapewnienia utrzymania i eksploatacji regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów 
komunalnych.

2. Strony zobowiązują się współdziałać w zakresie realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 1.
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§ 2. 1. Miasto Bydgoszcz oświadcza, że spółka komunalna Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania 
Odpadów "PRONATURA" Sp. z o.o. w Bydgoszczy, w której 100% udziałów posiada Miasto Bydgoszcz, 
zwana dalej MKUO, jest podmiotem prowadzącym eksploatację regionalnej instalacji do przetwarzania 
odpadów komunalnych, posiadającej równocześnie status ponadregionalnej spalarni odpadów dla wszystkich 
regionów gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego - Zakładu Termicznego Przekształcania 
Odpadów Komunalnych, zlokalizowanej w Bydgoszczy przy ulicy Ernsta Petersona 22,

85-862 Bydgoszcz, o której mowa w art. 35 ust. 6 oraz art. 35 ust. 6a  ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (t. jedn. Dz. U. z 2016 r.  poz. 1987 ze zm.), zwanej dalej RIPOK w Bydgoszczy.

2. Gmina Nakło oświadcza, że przekazuje odpady komunalne do RIPOK w Bydgoszczy na podstawie 
odrębnej umowy, która określa szczegółowe zasady współpracy, w tym odbioru odpadów pochodzących 
z terenu Gminy Nakło.

§ 3. 1. Gmina Nakło powierza, a Miasto Bydgoszcz przejmuje wykonanie części zadania własnego Gminy 
Nakło w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, polegającej na zapewnieniu utrzymania i eksploatacji 
regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, w ramach którego będzie zagospodarowana 
w niej część odpadów komunalnych pochodzących z Gminy Nakło.

2. W związku z przekazaniem zadania, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Miasto Bydgoszcz zobowiązuję 
się począwszy od dnia wejścia w życie niniejszego porozumienia przyjmować  odpady komunalne z terenu 
Gminy Nakło nad Notecią w celu ich termicznego przetworzenia w RIPOK w Bydgoszczy, na zasadach 
określonych w obowiązujących regulaminach RIPOK w Bydgoszczy i w zależności od potrzeb Gminy Nakło 
oraz możliwości przerobowych RIPOK w Bydgoszczy. O zmianach w regulaminach, Prezydent Miasta 
Bydgoszczy niezwłocznie poinformuje w formie pisemnej Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

3. Pozostałe zadania własne Gminy Nakło z zakresu gospodarki odpadami oraz  w zakresie utrzymania 
czystości i porządku w gminach, nie wymienione wyżej pozostają w kompetencji Gminy Nakło.

§ 4. 1. Gmina Nakło udzieli Miastu Bydgoszcz dotacji na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją 
zadania, o którym mowa w niniejszym porozumieniu, w wysokości wynikającej z iloczynu masy odpadów 
rzeczywiście odebranych z Jej obszaru i obowiązującej ceny za przyjmowane przez RIPOK w Bydgoszczy do 
przetworzenia odpady - tzw. "ceny na bramie" ustalanej aktem właściwego organu Miasta Bydgoszczy.

2. Postanowień ust. 1, 3-8 niniejszego paragrafu oraz § 5 ust. 2 pkt 1 lit. a w zakresie dotyczącym zwłoki 
w przekazaniu dotacji  nie stosuje się w okresie obowiązywania umowy, o której mowa w § 2 ust. 2.

3. Roczna kwota dotacji, o której mowa w ust. 1 będzie przekazywana Miastu Bydgoszcz w transzach 
miesięcznych, których wysokość ustalona zostanie w oparciu o iloczyn masy w megagramach (Mg) odpadów 
dostarczonych z Gminy Nakło do RIPOK w Bydgoszczy w danym miesiącu kalendarzowym oraz 
obowiązującej tzw. "ceny na bramie" za 1 Mg a jej kwota zostanie wyrażona w nocie księgowej wystawianej 
co miesiąc przez Miasto Bydgoszcz.

4. Nota księgowa, o której mowa w ust. 3 powyżej zostanie przekazana Gminie Nakło nie później niż do 
12-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym dostarczono odpady.

5. Gmina Nakło przekaże transzę dotacji, o której mowa w ust. 3 nie później niż do 24-ego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym dostarczono odpady.

6. W przypadku nieterminowego przekazania transzy dotacji Miasto Bydgoszcz naliczy odsetki 
w wysokości jak dla zaległości podatkowych od kwoty wymagalnej.

7. W przypadku, gdy zwłoka w przekazaniu dotacji przekroczy 30 dni, Miasto Bydgoszcz ma prawo 
powstrzymać się od odbioru odpadów z Gminy Nakło.

8. Miasto Bydgoszcz dokona rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji w terminach ustalonych w ustawie 
o finansach publicznych poprzez przedstawienie zestawienia faktur otrzymanych od MKUO,  dotyczących 
Gminy Nakło, kopii tych faktur i dokumentów potwierdzających ich zapłatę potwierdzonych za zgodność 
z oryginałem przez osobę upoważnioną.

§ 5. 1. Porozumienie niniejsze wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego i zawarte jest na czas nieokreślony.
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2. Prawo rozwiązania niniejszego Porozumienia za 6 miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na 
koniec miesiąca kalendarzowego przysługuje Stronom w następujących przypadkach:

1) Miasto Bydgoszcz może rozwiązać Porozumienie, jeśli:

a) Gmina Nakło nienależycie wykonuje swoje zobowiązania przyjęte Porozumieniem, w szczególności 
w przypadku zwłoki z przekazaniem całości lub części dotacji, o której mowa w § 4, trwającej dłużej niż 
30 dni  lub

b) zaistnieją istotne okoliczności związane z przedmiotem niniejszego Porozumienia, a nie dające się 
przewidzieć w chwili zawierania Porozumienia.

2) Gmina Nakło może rozwiązać Porozumienie, jeśli:

a) RIPOK Bydgoszcz odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru odpadów z terenu Gminy Nakło lub

b) zaistnieją istotne okoliczności związane z przedmiotem niniejszego Porozumienia, a nie dające się 
przewidzieć w chwili zawierania Porozumienia.

§ 6. Wszystkie zmiany treści niniejszego Porozumienia wymagają zgody obu Stron i zachowania formy 
pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. Porozumienie międzygminne sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po 
2 egzemplarze dla każdej ze Stron.

Miasto Bydgoszcz Gmina Nakło

 

 

Prezydent Miasta Bydgoszczy

Rafał Bruski

Burmistrz Miasta i Gminy 
Nakło nad Notecią

Sławomir Napierała
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