
  

ANEKS NR 1 

z dnia 4 lutego 2019 r. 

do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 2 listopada 2010 r. pomiędzy Gminą Miasta 

Białystok a Gminą Dobrzyniewo Duże w sprawie powierzenia Miastu Białystok zadania w zakresie 

odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w związku z realizacją przez Miasto Białystok 

Projektu „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej” 

zawarty pomiędzy: 

Gminą Miasta Białystok, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Stanisławy Kozłowskiej, zwaną dalej Miastem, 

a  

Gminą Dobrzyniewo Duże, reprezentowaną przez Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże Wojciecha Cybulskiego, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Doroty Rudnickiej-Dobrzyńskiej, zwaną dalej Gminą, 

Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 994 z późn. zm.1)), w związku z § 11 Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 2 listopada 2010 r.  

r. pomiędzy Gminą Miasta Białystok a Gminą Dobrzyniewo Duże w sprawie powierzenia Miastu Białystok 

zadania w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w związku z realizacją przez Miasto 

Białystok Projektu „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej” oraz realizując 

uchwały organów stanowiących Stron Porozumienia, mając na względzie konieczność dostosowania przepisów 

Porozumienia do zmienionych przepisów prawa, a także mając na względzie, iż zgodnie z uchwałą  

Nr XXXII/281/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie wykonania „Planu 

Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022” (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r., 

poz. 4916) gminy z Regionu Centralnego, w Planie Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 

2016-2022 objęte wydzielonym Obszarem Białystok, ze względu na konieczność  zachowania trwałości 

Projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oraz w celu 

potwierdzenia uzyskania efektu ekologicznego zobowiązane są kierować odpady komunalne do instalacji 

regionalnych ZUOK Białystok i ZUOK w Hryniewiczach, od momentu oddania instalacji realizowanych 

w ramach projektu do eksploatacji zgodnie z umowami i Porozumieniami wynikającymi z dofinansowania 

z POIiŚ, 

§ 1. Strony Porozumienia wprowadzają w Porozumieniu następujące zmiany: 

1) Pierwsza część zdania wprowadzenia do Porozumienia otrzymuje brzmienie: 

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

z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz uchwał organów stanowiących Stron Porozumienia:”; 

2) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

                                                      
1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432 i 2500. 
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„1. Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest powierzenie Miastu wykonywania zadań własnych 

Gminy z zakresu gospodarki odpadami, tj. polegających na: 

1) zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów 

komunalnych, w tym związanych z realizacją projektu pn. „Zintegrowany system gospodarki 

odpadami dla aglomeracji białostockiej”; 

2) zagospodarowaniu odpadów komunalnych przekazanych przez Gminę do instalacji, w tym 

regionalnych lub ponadregionalnych, do przetwarzania odpadów komunalnych Miasta Białegostoku; 

3) zapewnieniu osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 

i odzysku odpadów komunalnych, oraz zapewnieniu ograniczenia składowania odpadów 

biodegradowalnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) - w ramach strumienia odpadów 

przekazanego do instalacji Miasta.”; 

3) w § 1 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. W związku z powierzeniem Miastu Białystok przez Gminę zadań o których mowa w ust. 1, 

Gmina zobowiązuje się w szczególności: 

1) wskazywać w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia dotyczących przetargów, o których 

mowa w art. 6d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych Miasta Białegostoku jako miejsce 

zagospodarowania odpadów komunalnych w ramach prowadzonych przez siebie postępowań 

o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór odpadów komunalnych; 

2) zapewnić wykonywanie zamówień publicznych o których mowa w pkt 1) w sposób zgodny 

z niniejszym Porozumieniem; 

3) umieszczać w dokumentach dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym 

w szczególności w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, zapisów 

wyznaczających instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych wskazane w uchwale Sejmiku 

Województwa Podlaskiego w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami Województwa 

Podlaskiego, jako jedyne miejsce zagospodarowania lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych; 

4) pokrywać koszty wykonywania powierzonych zadań zgodnie z § 3 Porozumienia.”; 

4) w § 1 po ust. 2 dodaje się ust. 3 – 6 w brzmieniu:  

„3. Miasto zobowiązuje się do wykonywania przejętych zadań, mając na uwadze zapewnienie 

najwyższej jakości usług a także optymalizację kosztów ich wykonywania. 

4. Strony zobowiązują się koordynować swoje działania z zakresu gospodarki odpadami w stopniu 

niezbędnym do osiągnięcia optymalizacji realizacji postanowień zawartych w niniejszym Porozumieniu, 

w tym w szczególności monitorować strumień odpadów pochodzących z Gminy. 

5. Gmina zachowuje pozostałe zadania własne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, 

wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym 

między innymi: 

1) zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbierania 

wszystkich rodzajów odpadów komunalnych; 

2) zapewnienie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów 

komunalnych; 

3) inicjowanie i ułatwianie tworzenia punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego, wskazywanie lokalizacji, w których mogą być prowadzone akcje odbierania 

zużytego sprzętu od mieszkańców gminy oraz podejmowanie działań informacyjnych i edukacyjnych 

w tym zakresie. 
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6. Realizację powierzonych zadań własnych Gminy wskazanych w §1 ust. 1 Porozumienia będzie 

wykonywać spółka komunalna Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „LECH” sp. z o. o. 

w Białymstoku, której Miasto Białystok powierzyło na podstawie uchwały Nr LII/659/10 Rady Miejskiej 

Białegostoku z dnia 22 lutego 2010 r. (z uwzględnieniem jej późniejszych zmian) swoje zadania własne, 

jak również zadania powierzone Gminie Białystok przez inne gminy z zakresu utrzymania czystości 

i porządku w gminach i gospodarowania odpadami (zwana dalej Operatorem).”; 

5) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W celu realizacji zadania objętego Porozumieniem Miasto gwarantuje budowę  i uruchomienie 

wszystkich instalacji objętych projektem w terminie określonym umową o dofinansowanie Projektu, oraz 

gwarantuje zagospodarowanie przekazanych odpadów w posiadanych instalacjach.”; 

6) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. 1. Strony ustalają, iż za zagospodarowanie odpadów w instalacjach Miasta Gmina będzie 

uiszczać na rzecz Miasta wynagrodzenie, odpowiadające wysokością opłatom za zagospodarowanie 

odpadów w instalacjach, uwzględniającym m.in. poniesione przez Miasto koszty budowy, eksploatacji 

lub rekultywacji instalacji, oraz inne koszty przewidziane w obowiązujących przepisach prawa, zgodnie 

z obowiązującym cennikiem. 

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1 naliczane będą w wysokości identycznej jak dla odpadów 

komunalnych przyjmowanych do zagospodarowania z obszaru Miasta Białystok, zgodnie z aktualnie 

obowiązującym cennikiem, według iloczynu tonażu odpadów przekazanych w imieniu Gminy do 

zagospodarowania w instalacjach Miasta Białegostoku i właściwej stawki opłaty na bramie. 

3. Podstawą do określenia należnego Miastu wynagrodzenia z tytułu wykonywania powierzonego 

zadania będzie faktura VAT, wystawiona Miastu przez Operatora na zasadach identycznych 

z obowiązującymi w związku z wykonywaniem przez Operatora powierzonych mu zadań Miasta. 

4. Faktura, o której mowa w ust. 3 wystawiona będzie na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, 

na kwotę stanowiącą równowartość iloczynu ilości odpadów przyjętych w instalacjach w imieniu Gminy 

do zagospodarowania i właściwej stawki opłaty na bramie zgodnej z obowiązującym cennikiem. 

5. Gmina zobowiązuje się do opłacania faktur wystawianych przez Miasto, stanowiących 

równowartość kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych przekazanych do zagospodarowania 

w instalacjach w imieniu Gminy, wskazanych w fakturze, o której mowa w ust. 3. 

6. Wystawiona przez Miasto faktura jest płatna w terminie 14 dni od daty otrzymania na rachunek 

bankowy Miasta o numerze: 05 1240 5211 1111 0010 3553 7778. 

7. Operator będzie prowadził ewidencję odpadów komunalnych przyjętych do instalacji Miasta 

pochodzących z terenu Gminy oraz przygotowywał każdorazowo ostatniego dnia roboczego miesiąca 

zestawienie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy i przyjętych do instalacji Miasta. 

Operator wraz z fakturą VAT, o której mowa w ust. 3, przedstawi zestawienie odpadów komunalnych 

przyjętych do instalacji Miasta z terenu Gminy.”; 

7) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Gmina opiniuje w nieprzekraczalnym terminie 30 dni projekt cennika, ustalanego zgodnie 

z zasadami określonymi w § 3 ust. 1.”; 

8) § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. Miasto zobowiązuje się do przyjmowania odpadów komunalnych od Gminy w okresie 

obowiązywania niniejszego Porozumienia.”; 

9) § 6 otrzymuje brzmienie: 
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„§ 6. 1. Gmina będzie kierować ze swojego obszaru strumień odpadów komunalnych do instalacji 

przetwarzania odpadów komunalnych Miasta Białegostoku, w tym wchodzących w skład Projektu, przez 

cały okres trwania Porozumienia, z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 

2. Odpady będą przyjmowane do instalacji na zasadach określonych w regulaminach  

Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowo-Produkcyjnego „LECH” sp. z o.o.”; 

10) Po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu: 

„§ 6a. Inne kwestie dotyczące wykonywania niniejszego Porozumienia mogą być przedmiotem 

ustaleń na piśmie Stron Porozumienia, jeśli okaże się to niezbędne dla jego prawidłowego 

wykonywania.”; 

11) skreśla się § 7; 

12) § 8 otrzymuje brzmienie: 

„§ 8. Porozumienie obowiązuje do 31.12.2039 r.”; 

13) § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Strony zgodnie ustalają, iż Gmina nie jest uprawniona do wystąpienia z Porozumienia w okresie 

trwałości projektu o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 Porozumienia, tj. do dnia 31 grudnia 2021 r. Miasto 

zobowiązuje się, że w okresie trwałości projektu ewentualny wzrost ceny zagospodarowania odpadów 

będzie miał miejsce wskutek zaistnienia zmiany obiektywnych warunków prowadzenia działalności 

gospodarczej (np. wzrostu cen/usług, podatków, opłat lub innych podobnych obciążeń 

publicznoprawnych). Wprowadzenie zmiany ceny zagospodarowania odpadów będzie poprzedzone 

przedstawieniem Gminie kalkulacji kosztów zagospodarowania odpadów w instalacjach, sporządzonej 

zgodnie z art. 9m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, potwierdzającej konieczność 

wprowadzenia zmiany.”; 

14) § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Miasto zastrzega możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu szkody powstałej na skutek 

wystąpienia Gminy przed upływem okresu o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszego Porozumienia, na 

zasadach ogólnych wedle Kodeksu cywilnego.”; 

15) w § 9 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Po okresie trwałości projektu o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 Porozumienia tj. od 01 stycznia 

2022 r., każda ze stron może wypowiedzieć Porozumienie, za sześciomiesięcznym okresem 

wypowiedzenia, na piśmie na podstawie uchwały zainteresowanego organu stanowiącego, ze skutkiem 

na koniec roku kalendarzowego.”; 

16) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu: 

„§ 9a. 1. Gmina zobowiązuje się do dostosowania umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów,  

poprzez dostarczanie całego strumienia odpadów komunalnych do instalacji Zakładu Utylizacji 

Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach i Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 

w Białymstoku. 

2. W okresie obowiązywania umów na odbieranie i zagospodarowanie odpadów, zawartych przed 

dniem wejścia w życie Aneksu Nr 1 do Porozumienia, warunki współpracy określone zostaną na 

podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności  art. 9 l ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

3. Po okresie obowiązywania umów na odbieranie i zagospodarowanie odpadów, zawartych przed 

wejściem w życie Aneksu Nr 1 do Porozumienia, Gmina organizuje odbiór odpadów komunalnych.”. 
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§ 2. Pozostała treść Porozumienia Międzygminnego pozostaje bez zmian. 

§ 3. Aneks Nr 1 sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach. Gmina otrzymuje 2 egzemplarze 

Aneksu Nr 1, Miasto otrzymuje 2 egzemplarze Aneksu Nr 1. 

§ 4. Aneks Nr 1 wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Prezydent Miasta Białegostoku 

Tadeusz Truskolaski 

Wójt Gminy Dobrzyniewo 

Wojciech Cybulski 

Skarbnik Miasta 

Stanisława Kozłowska 

Skarbnik Gminy 

Dorota Rudnicka-Dobrzyńska 
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