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POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE 

zawarte w dniu 9 lipca 2010 r. w Elblągu 

 
pomiędzy:  
Gminą Miasto Elbląg z siedzibą w Elblągu, ul. Łączności 1, reprezentowaną przez:  
Henryka Słoninę – Prezydenta Miasta Elbląga  
a Gminą Elbląg z siedzibą w Elblągu, ul. Browarna 85, reprezentowaną przez:  
Genowefę Kwoczek – Wójta Gminy Elbląg  
 
Porozumienie zostaje zawarte w związku z: 
 
  - podpisaniem przez Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o w Elblągu, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi 
i rekultywacja składowisk odpadów w Elblągu”, 

 
  - podpisanym w dniu 24 maja 2004 r. w trosce o racjonalną gospodarkę odpadami komunalnymi oraz ochronę środowiska 

naturalnego listu intencyjnego, w którym strony porozumienia zadeklarowały współpracę w zakresie odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 

 
§ 1. Przedmiotem porozumienia jest utworzenie spójnego, spełniającego dyrektywy Unii Europejskiej systemu gospodarki 

odpadami w celu zapewnienia maksymalnego odzysku i recyklingu odpadów komunalnych z terenu Miasta Elbląga i Gmin 
sąsiednich, w tym Gminy Elbląg, a w przyszłości dla terenu prognozowanego w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami 
dla woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2007-2010 Rejonu N-W ZUO Elbląg. 
 

§ 2. 1. Strony zgodnie postanawiają, że gospodarka odpadami komunalnymi w Gminach prowadzona będzie w oparciu 
o rozbudowany Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Elblągu, w ramach przedsięwzięcia pn. „Racjonalizacja gospodarki 
odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk odpadów w Elblągu”. 

 
2. Gmina Miasto Elbląg zobowiązuje się do: 

 
  - przyjmowania odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych zmieszanych z terenu Gminy Elbląg, 
 
  - zapewnienia, iż wysokość opłat za przyjęcie i unieszkodliwienie odpadów komunalnych z terenu Gminy Elbląg, określona 

w cenniku usług świadczonych przez ZUO sp. z o.o. w Elblągu będzie równa wysokości opłat za przyjęcie 
i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Elbląg 

 
  - zapewnienia, iż Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o. w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn. „Racjonalizacja 

gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk odpadów w Elblągu” wyposaży Gminę w: 
a) eko-skład do zbiórki odpadów niebezpiecznych 
b) pojemniki do zbiórki baterii 
c) pojemniki do zbiórki leków 

 
  - zakończenia rekultywacji nieczynnego składowiska odpadów w Gronowie Górnym 
 

3. Gmina Elbląg zobowiązuje się do: 
 
  - dostosowania w 2010 r. obowiązujących na terenie Gminy przepisów prawa miejscowego w zakresie gospodarki 

odpadami komunalnymi wynikających z zapisów ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach w sposób zapewniający skierowanie całego strumienia odpadów komunalnych do Zakładu Utylizacji Odpadów 
sp. z o.o. w Elblągu, 

 
  - konsultacji wprowadzanych lub zmienianych zasad utrzymania czystości i porządku w regulaminie utrzymania czystości 

i porządku na terenie gminy, 
 
  - wskazywania podczas wydawania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jako miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych 
Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Elblągu, 

 
  - objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

opakowaniowych, wielkogabarytowych, budowlanych, niebezpiecznych, 
 
  - współdziałania w zakresie prowadzonej przez Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o. w Elblągu edukacji ekologicznej, 
 
  - przekazywania do dnia 20 stycznia każdego roku kalendarzowego Zakładowi Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Elblągu 

aktualnej listy przedsiębiorców oraz jednostek organizacyjnych gminy świadczących usługi w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych z jej terenu i posiadających na prowadzenie tej działalności ważne zezwolenie, 

 



  - przedkładania do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego do Urzędu Miejskiego w Elblągu kopii sprawozdań za rok 
ubiegły z rodzaju i ilości odpadów komunalnych przekazanych do odzysku lub unieszkodliwiania do Zakładu Utylizacji 
Odpadów Sp. z o.o. w Elblągu, przez przedsiębiorców prowadzących odbieranie odpadów komunalnych na terenie 
Gminy, 

 
  - przedkładania do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego do Urzędu Miejskiego w Elblągu kopii sprawozdań za rok 

ubiegły z rodzaju i ilości odpadów komunalnych przekazanych do odzysku lub unieszkodliwiania do Zakładu Utylizacji 
Odpadów Sp. z o.o. w Elblągu, przez przedsiębiorców prowadzących odbieranie odpadów komunalnych na terenie 
Gminy, 

 
§ 3. 1. Niniejsze porozumienie zawiera się na okres 10 lat. 
 
2. Każda ze stron Porozumienia może je wypowiedzieć z zachowaniem 6 miesięcznego okresu wypowiedzenia 

w przypadku niestosowania się jednej ze stron do zawartych w nim postanowień. 
 

3. Wszelkie zmiany treści niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. 
 
 

§ 4. Porozumienie niniejsze podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
 

§ 5. 1. Strony ustalają, że wszelkie spory wynikłe na tle realizacji postanowień porozumienia, będą rozstrzygane 
polubownie, a w przypadku braku polubownego rozstrzygnięcia sporu właściwy sąd w Elblągu. 
 

2. Niniejsze Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 
 

Wójt Gminy Elbląg              Prezydent Miasta Elbląg  
Genowefa Kwoczek             Henryk Słonina 

 
 
 
 
 
 


