
 

 

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE 

z dnia 16 grudnia 2019 r. 

w sprawie realizacji zadania polegającego na przyjmowaniu i przetwarzaniu odpadów komunalnych 

zawarte w Leżajsku pomiędzy Gminą Leżajsk z siedzibą w Leżajsku, ul. Opalińskiego 2, 37-300 Leżajsk 

reprezentowaną przez Wójta Gminy – Krzysztofa Sobejko, realizujące uchwałę Rady Gminy Leżajsk nr 

XXXVI/211/2016 z dnia 25 października 2016r. w sprawie zawarcia porozumień międzygminnych zmienioną 

uchwałami: uchwałą nr XXXVII/218/2016 Rady Gminy Leżajsk z dnia 10 listopada 2016r. o zmianie uchwały 

w sprawie zawarcia porozumień międzygminnych, uchwałą nr 120/2018 Rady Gminy Leżajsk z dnia 

16 listopada 2018r. o zmianie uchwały w sprawie zawarcia porozumień międzygminnych, uchwałą nr 148/2018 

Rady Gminy Leżajsk z dnia 28 grudnia 2018r. o zmianie uchwały w sprawie zawarcia porozumień 

międzygminnych oraz uchwałą nr 126/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. Rady Gminy Leżajsk o zmianie 

uchwały w sprawie zawarcia porozumień międzygminnych, zwaną dalej Właścicielem, 

a Gminą Miejską Przeworsk z siedzibą w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk 

reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Przeworska – Leszka Kisiela realizującą uchwałę Rady Miasta 

Przeworska nr XV/162/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zawarcia porozumienia 

międzygminnego, zwaną dalej Gminą Systemu. 

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

w zakresie przetwarzania i zagospodarowania następujących rodzajów odpadów komunalnych pochodzących 

z terenu miasta Przeworska przez „Stare Miasto-Park” Spółka z o. o., Wierzawice 874, zwanego dalej 

Wykonawcą:  

a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, 

b) odpadów z papieru, w tym tektury, odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów opakowaniowych 

z tektury, 

c) odpadów ze szkła, w tym odpadów opakowaniowych ze szkła, 

d) odpadów metali, w tym odpadów opakowaniowych z metali, odpadów z tworzyw sztucznych, w tym 

odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, oraz odpadów opakowaniowych wielomateriałowych. 

2. Właściciel oświadcza, że jest jednym udziałowcem w przedsiębiorstwie „Stare Miasto-Park” Spółka z o. 

o. będącym Wykonawcą powierzonych przez Właściciela zadań. 

3. Wykonawca jest właścicielem Sortowni Odpadów Komunalnych w Giedlarowej współfinansowanej ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

oraz Składowiska Odpadów Innych niż Niebezpieczne i Obojętne w Giedlarowej. 

4. 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. 
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§ 2. 1. Właściciel oświadcza, że Wykonawca posiada odpowiednią wydajność wystarczającą 

do przetworzenia i zagospodarowania strumienia odpadów komunalnych powstałych na terenie Gminy 

Systemu. W przypadku braku możliwości zagospodarowania odpadów Wykonawca przekaże odpady 

podmiotom posiadającym zezwolenie na ich zagospodarowanie. 

2. Właściciel oświadcza, że Wykonawca zapewni odbiór odpadów komunalnych wymienionych  

w § 1 ust. 1 odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Przeworska oraz zebranych w Punkcie 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

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

odpadów komunalnych dla Właściciela i Gminy Systemu. Właściciel poprzez Wykonawcę zapewni możliwość 

wieloletniego zagospodarowania odpadów komunalnych z obszaru Gminy Systemu. 

2. Szczegółowe warunki techniczne przyjmowania odpadów od Gminy Systemu, określa opracowany przez 

Wykonawcę Regulamin świadczonych przez niego usług. 

§ 4. 1. Gmina Systemu, władająca odpadami komunalnymi o których mowa w §1 ust. 1 zobowiązuje się do 

dostarczenia ich za pośrednictwem podmiotów odbierających i transportujących odpady posiadających wpis do 

odpowiedniego rejestru do Wykonawcy. 

2. Gmina Systemu, za przyjmowane i przetwarzane odpady komunalne zobowiązuje się wnosić opłatę 

bezpośrednio na rzecz Wykonawcy na podstawie wystawionych przez niego dokumentów finansowych. 

§ 5. 1. Wykonawca oraz Gmina Systemu wspólnie będą dążyć do osiągnięcia poziomu recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła. 

2. Wykonawca działa w oparciu o zapisy posiadanych decyzji administracyjnych. 

3. Właściciel zapewni Gminie Systemu prawo do kontroli prawidłowości realizacji zadania, w tym zapewni 

wgląd do dokumentacji będącej podstawą naliczenia wynagrodzenia za zagospodarowanie odpadów. 

§ 6. 1. Porozumienie zawiera się na okres nie krótszy niż do dnia 31 grudnia 2042 roku, z możliwością 

rozwiązania przez każdą ze stron, z 6 miesięcznym okresem wypowiedzenia. 

2. Zmiany postanowień 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 dnia 1 stycznia 2020 roku. 

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

oraz przyszłych aneksów w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

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

  

Burmistrz 

 

 

Leszek Kisiel 

Wójt 

 

 

Krzysztof Sobejko 
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