
 

 

POROZUMIENIE 

 

z dnia 1 grudnia 2016 r. 

zawarte w Harasiukach pomiędzy: Gminą Krzeszów, z siedzibą w Krzeszowie, ul. Rynek 2, 37-418 Krzeszów 

reprezentowaną przez Wójta Gminy Stanisława Nowakowskiego, realizującego uchwałę Rady Gminy 

Krzeszów Nr XXI/120/2016 r. z dnia 10 października 2016r. a Gminą Harasiuki, z siedzibą w Harasiukach, 

Harasiuki 112A, 37-413 Harasiuki reprezentowaną przez Wójta Gminy Henryka Bździucha, realizującego 

uchwałę Rady Gminy w Harasiukach Nr XXII/90/2016 z dnia 16 września 2016 r. 

§ 1. 1. Gmina Harasiuki oświadcza, iż powierza Gminie Krzeszów wykonywanie zadań własnych 

w zakresie przetwarzania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Harasiuki, tj. poddania 

ich mechaniczno – biologicznemu przetwarzaniu w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych (RIPOK) w m. Sigiełki gm. Krzeszów 

2. Gmina Krzeszów przyjmuje zadania publiczne od Gminy Powierzającej, które wykona przy pomocy 

swojej jednostki tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krzeszowie 

zwanego w dalszej części porozumienia Wykonawcą w skład której wchodzi Regionalna Instalacja 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) Regionu Północnego Województwa Podkarpackiego 

w miejscowości Sigiełki gmina Krzeszów. 

§ 2. Gmina Krzeszów oświadcza, że RIPOK wskazany w § 1 posiada wydajność wystarczającą 

do przetworzenia i zagospodarowania całego strumienia odpadów komunalnych powstałych na terenie gminy 

Harasiuki. 

§ 3. 1. Gmina Krzeszów deklaruje, że wysokości opłat z tytułu przyjęcia i zagospodarowania, 

w tym składowania odpadów komunalnych z terenu gminy Harasiuki będą równe wysokości opłat za przyjęcie 

i zagospodarowanie (koszty składowania w zakresie zagospodarowania) odpadów z terenu Gminy Krzeszów 

i zostaną określone w cenniku usług świadczonych przez spółkę będącym częścią Regulaminu świadczenia 

usług przez Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Krzeszowie. 

2. Cena za przetwarzanie 1 Mg zmieszanych odpadów komunalnych ustala się na kwotę 180 zł netto 

(słownie: sto osiemdziesiąt zł), która będzie powiększona o należny podatek VAT. 

3. Określa się że szacunkowa ilość zmieszanych odpadów komunalnych dostarczonych do przetworzenia 

wyniesie ok 300 Mg/rok 

4. Kwota do zapłaty liczona będzie z zastosowaniem iloczynu ceny za przyjmowanie 1 Mg odpadów, 

oraz masy dostarczanych odpadów stwierdzonej na podstawie ważenia przez Wykonawcę w oparciu o kwity 

wagowe. 

5. W przypadku awarii wagi Wykonawca będzie obliczał masę dostarczonych odpadów na podstawie 

średniej z trzech ostatnich ważeń przypisanych do danego pojazdu. 

6. Podstawą do wystawienia faktury będą podpisane przez kierowców kwity wagowe. 
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7. Gmina Krzeszów zobowiązuje się na każde żądanie zezwolić przedstawicielom Gminy Harasiuki 

na udział w ustalaniu wagi dostarczonych odpadów i przeprowadzeniu kontroli w zakresie prawidłowego 

wykonania porozumienia. 

8. Gmina Krzeszów do dnia 15 lutego każdego roku kalendarzowego przedłoży Gminie Harasiuki 

sprawozdanie za rok ubiegły z rodzaju i ilości odpadów komunalnych przekazanych, przetworzonych 

i unieszkodliwionych, oraz przedłoży wszystkie wymagane od niego prawem dokumenty, dotyczących 

odpadów przyjętych od Gminy Harasiuki. 

9. Aktualizacja cennika odbywać się będzie corocznie i poprzedzona będzie uzgodnieniami 

z przedstawicielami Gminy Harasiuki. 

§ 4. 1. Gmina Harasiuki zobowiązuje się dostarczyć Gminie Krzeszów aktualny wykaz przedsiębiorców, 

którzy zostali wybrani zgodnie z art. 6d ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 250) do świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości. 

2. Pierwszy wykaz o którym mowa w ust. 1 zostanie dostarczony w terminie do 1 stycznia 2017 roku. 

3. Gmina Harasiuki realizować będzie swój obowiązek ponoszenia w całości kosztów realizacji zadania 

publicznego powierzonego do wykonania Gminie Krzeszów w drodze bezpośrednich rozliczeń z Zakładem 

Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krzeszowie, w skład której wchodzi 

RIPOK Sigiełki, 

4. Gmina Krzeszów zawrze z Zakładem Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

w Krzeszowie umowę wykonawczą, uwzględniającą postanowienia niniejszego Porozumienia. 

§ 5. Gmina  Harasiuki podejmie działania zmierzające do: 

1. wdrażania poniższych kierunków postępowania z odpadami komunalnymi tj. 

a) zapobiegania powstawaniu odpadów, 

b) objęcia wszystkich nieruchomości zamieszkałych zorganizowanym systemem zbiórki odpadów 

komunalnych zmieszanych i segregowanych u źródła, 

c) wdrożenia i rozwoju selektywnej zbiórki odpadów służącej odzyskiwaniu i przygotowaniu do ponownego 

użycia surowców wtórnych, odpadów opakowaniowych, budowlanych oraz wielkogabarytowych, 

d) bezpiecznego dla środowiska unieszkodliwiania odpadów, a także zagospodarowania odpadów 

pochodzących z remontów, niebezpiecznych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz leków 

z gospodarstw domowych. 

2. Wskazywania podmiotom odbierającym odpady z jej terenu RIPOK-a w m. Sigiełki jako regionalnej 

instalacji, w której zgodnie z zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 

Podkarpackiego będą przetwarzane i zagospodarowywane zbierane odpady komunalne, 

3. Umieszczania zasad postępowania z odpadami ustalonych w niniejszym porozumieniu w stosownych 

dokumentach, 

4. Podejmowania ścisłych konsultacji w trakcie tworzenia, wprowadzania i korygowania zasad utrzymania 

czystości i porządku zawartych w gminnym regulaminie utrzymania czystości i porządku, 

5. Współdziałania na rzecz edukacji ekologicznej. 

§ 6. 1. Niniejsze porozumienie zawiera się na okres nie krótszy niż do dnia 31 grudnia 2026 roku 

z możliwością rozwiązania przez każdą ze stron za 6 miesięcznym okresem wypowiedzenia. 

2. Zmiany postanowień niniejszego porozumienia będą uzgadniane w drodze negocjacji w formie 

pisemnych aneksów pod rygorem nieważności. 

§ 7. 1. Porozumienie niniejsze podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego 

i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r. 
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2. Zgłoszenia do publikacji dokonuje Gmina Krzeszów. 

§ 8. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

Wójt Gminy Krzeszow 

Stanisław Nowakowski 

 

Skarbnik Gminy Krzeszów 

     Bożena Klekacz 

 

Wójt Gminy Harasiuki 

  Henryk Bździuch 

 

Skarbnik Gminy Harasiuki 

        Irena Szabat 
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