
 

 

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE NR WSOŚ.6232.45.2016/3 

WÓJTA GMINY LEŻAJSK 

z dnia 6 grudnia 2016 r. 

zawarte w Leżajsku pomiędzy: Gminą Leżajsk, z siedzibą w Leżajsku ul. Łukasza Opalińskiego 2,  

37- 300 Leżajsk, reprezentowaną przez Wójta Gminy Krzysztofa Sobejko, realizującego uchwałę Rady Gminy 

Leżajsk Nr NR XXXVIII/223/2016 z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie zawarcia porozumień 

międzygminnych, pomiędzy Gminą Leżajsk a Gminą Głogów Małopolski w przedmiocie powierzenia Gminie 

Leżajsk realizacji części zadań własnych Gminy Głogów Małopolski w zakresie przetwarzania  

i zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Głogów Małopolski, 

zwaną dalej Właścicielem, a Gminą Głogów Małopolski, z siedzibą w Głogowie Małopolskim, ul. Rynek 1,  

36-060 Głogów Małopolski, reprezentowaną przez Burmistrza Głogowa Małopolskiego Pawła Baja, 

realizującego uchwałę Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim nr XXXIII/291/2016 z dnia 30 listopada  

2016 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Głogów Małopolski, a Gminą 

Leżajsk w przedmiocie powierzenia Gminie Leżajsk realizacji części zadań własnych Gminy Głogów 

Małopolski w zakresie przetwarzania i zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych pochodzących  

z terenu Gminy Głogów Małopolski, zwaną dalej Gminą Systemu. 

§ 1. 1. Gmina Systemu oświadcza, iż powierza Właścicielowi wykonywanie części zadania własnego  

w zakresie przetwarzania i zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych z terenu Gminy Głogów 

Małopolski, tj. poddania ich mechaniczno-biologicznemu przetwarzaniu Regionalnej Instalacji Przetwarzania 

Odpadów Komunalnych (RIPOK)  w Giedlarowej, wchodzącej w skład zakładu komunalnego „Stare Miasto – 

Park” spółka z o. o., Wierzawice 874, zwanego dalej Wykonawcą. 

2. Właściciel oświadcza, że jest jedynym udziałowcem zakładu „Stare Miasto – Park” spółka  

z.o.o. będącego Wykonawcą powierzonych przez Właściciela zadań. 

3. Właściciel oraz Gmina Systemu ustalają, że prawa i obowiązki wynikające z przekazania wymienionego 

w §1 zadania, w zakresie odpadów dostarczonych z terenu Gminy Systemu do Wykonawcy, realizowane będą 

przez Wykonawcę. 

§ 2. Właściciel oświadcza, że RIPOK wskazany w §1 posiada wydajność wystarczającą do przetworzenia  

i zagospodarowania strumienia zmieszanych odpadów komunalnych powstałych na terenie Gminy Systemu. 

§ 3. 1. Właściciel udziela gwarancji jednakowej ceny za przyjmowanie, przetwarzanie i  unieszkodliwianie 

zmieszanych odpadów komunalnych dla Właściciela i Gminy Systemu. 

2. Właściciel przedstawił przed podpisaniem porozumienia Gminie Systemu cennik usług świadczonych 

przez Wykonawcę. 

3. Właściciel gwarantuje niezmienność cennika usług świadczonych przez Wykonawcę, w terminie do  

31 grudnia 2019 roku. 

§ 4. 1. Właściciel poprzez Wykonawcę zapewnia możliwości wieloletniego zagospodarowania odpadów 

komunalnych z obszaru Gminy Systemu. 
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2. Szczegółowe warunki techniczne przyjmowania odpadów od przedsiębiorców oraz jednostek 

organizacyjnych Gminy Systemu świadczących usługi w zakresie odbierania i transportu odpadów 

komunalnych, określi opracowany przez Wykonawcę Regulamin świadczonych przez niego usług. 

3. Gmina Systemu, władająca zmieszanymi odpadami komunalnymi zobowiązuje się do dostarczania ich za 

pośrednictwem podmiotów odbierających i transportujących odpady do Wykonawcy. 

4. Gmina Systemu zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy aktualny wykaz przedsiębiorców, którzy zostali 

wybrani zgodnie z art. 6d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do świadczenia usług  

w zakresie odbioru zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

5. Pierwszy wykaz o którym mowa w ust. 4 zostanie dostarczony w terminie do 31 grudnia 2016 roku. 

6. Wykonawca do dnia 15 lutego każdego roku kalendarzowego przedłoży Właścicielowi oraz Gminie 

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

i unieszkodliwionych oraz przedłoży wszystkie wymagane od niego prawem dokumenty. 

7. Gmina Systemu, za przyjmowane, przetwarzane, i unieszkodliwiane zmieszanych odpadów 

komunalnych, zobowiązuje się wnosić opłatę bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, na podstawie wystawionych 

przez niego dokumentów finansowych. 

§ 5. Gmina Systemu zobowiązuje się do: 

1. Wdrażania poniższych kierunków postępowania z odpadami komunalnymi: 

1) zapobiegania powstawaniu odpadów komunalnych; 

2) objęcia wszystkich nieruchomości zorganizowanym systemem zbiórki odpadów komunalnych zmieszanych 

i selektywnie zbieranych u źródła; 

3) wdrożenia i rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych służącej odzyskiwaniu i przygotowaniu do 

ponownego użycia surowców wtórnych, odpadów opakowaniowych, budowlanych oraz 

wielogabarytowych; 

4) 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 komunalne z jej terenu RIPOK-a w  Giedlarowej,  

w której zgodnie z zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 

będą przetwarzane i zagospodarowywane zbierane zmieszane odpady komunalne. 

3. Współdziałania na rzecz edukacji ekologicznej. 

§ 6. 1. Niniejsze porozumienie zawiera się na okres do dnia 31 grudnia 2019 roku, z możliwością 

rozwiązania przez każdą ze stron, z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia, dokonanego na koniec miesiąca 

kalendarzowego. 

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

pisemnych aneksów pod rygorem nieważności. 

§ 7. 1. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego  

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017r. 

2. Właściciel zobowiązuje się, a Gmina Systemu wyraża zgodę na przekazanie do publikacji niniejszego 

Porozumienia oraz przyszłych aneksów w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

§ 8. Porozumienie sporządzono w czterech  jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 
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