Uchwała Nr XII/60/2011
Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie
z dnia 13 października 2011 rok
w sprawie zawarcia Porozumienia z Gminą Dębica w sprawie powierzenia Gminie
Dębica zadania publicznego z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 16a pkt 3
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późn.zmian.)
Rada Gminy Wielopole Skrzyńskie uchwala, co następuje:
§ 1.
Wyraża się zgodę na zawarcie Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Dębica
a Gminą Wielopole Skrzyńskie w sprawie powierzenia Gminie Dębica zadania publicznego
w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, określonego w art. 16a ustawy o odpadach
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie.
§ 3.
Traci moc Uchwała Nr IX/52 /2011 Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 3 sierpnia
2011r. w sprawie zawarcia Porozumienia z Gminą Dębica w sprawie powierzenia Gminie
Dębica zadania publicznego z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.
§ 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Robert Pieczonka

Załącznik do Uchwały Nr XII/60/2011
Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim
z dnia 13 października 2011r.

Porozumienie Międzygminne
pomiędzy Gminą Dębica, reprezentowaną przez Stanisława Rokosza - Wójta Gminy, a Gminą Wielopole
Skrzyńskie reprezentowaną przez Czesława Leję - Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie, zawarte w
dniu………………………………………….w sprawie powierzenia zadania publicznego w zakresie gospodarki odpadami
komunalnymi, określonego w art. 16a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185,
poz. 1243, ze zm.)
§ 1.
Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Dębica przez Gminę Wielopole Skrzyńskie wykonywania
zadania własnego gminy, dotyczącego gospodarki odpadami w zakresie wysypisk i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych, a w szczególności:
1) działań mających na celu długoterminowe zabezpieczenie możliwości odzysku i unieszkodliwiania odpadów
przez poddanie ich procesom przekształceń biologicznych, fizycznych w celu doprowadzenia ich do stanu, który
nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi i środowiska,
2) koordynowania działań w celu doprowadzenia do powstania systemu gospodarowania odpadami w sposób
jak najmniej uciążliwy dla środowiska, w tym ograniczający ilość składowanych odpadów ulegających
biodegradacji, zmniejszenie całkowitej ilości składowanych odpadów poprzez wydzielenie poszczególnych
frakcji możliwych do zagospodarowania i odzysku, wyeliminowanie odpadów niebezpiecznych ze strumienia
odpadów komunalnych.
§ 2.
1. W imieniu Gminy Dębica zadanie, o którym mowa w § 1, realizowane będzie przez Przedsiębiorstwo
Gospodarowania Odpadami sp. z o. o. (zwaną dalej PGO Sp. z o. o.).
2. Do PGO Sp. z o.o. przyjmowane mogą być następujące strumienie odpadów:
1) odpady komunalne zmieszane,
2) odpady zbierane selektywnie,
3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
4) odpady wielkogabarytowe zbierane selektywnie,
§ 3.
1. PGO Sp. z o.o. zobowiązana jest prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami w zakresie odzysku i
unieszkodliwiania strumieni odpadów określonych w § 2 , ust.2, dostarczonych do PGO Sp. z o.o. z terytorium
Gminy Wielopole Skrzyńskie przez podmioty posiadające odpowiednie zezwolenia.
2. Gmina Wielopole Skrzyńskie przekaże Gminie Dębica wykaz przedsiębiorców, którym wydano zezwolenie na
odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wykaz ten będzie natychmiast aktualizowany w
przypadku wydania nowego zezwolenia lub cofnięcia dotychczasowego.
3. Odbiór odpadów będzie następował w dni tygodnia uzgodnione między PGO Sp. z o.o. a poszczególnymi
dostawcami.
4. Odpady dostarczane do PGO Sp. z o.o. będą pochodzić wyłącznie z Gminy Wielopole Skrzyńskie .
5. Rodzaj dostarczanych odpadów musi być zgodny z rodzajami odpadów dopuszczonych
do unieszkodliwiania w PGO Sp. z o.o.
6. W przypadku dostarczenia odpadów innych, niż te, o których mowa w ust. 5, PGO Sp. z o.o. odmówi ich
przyjęcia.

§ 4.
Opłaty za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będą uwzględniały koszt
unieszkodliwiania oraz usługi związanej z odbiorem i dostarczeniem odpadów do PGO Sp. z o.o.
§ 5.
Gminy wyznaczą swoich przedstawicieli, którzy będą sprawowali nadzór nad realizacją niniejszego
porozumienia.
Niniejsze porozumienie obowiązuje do 2045 roku.

§ 6.

§ 7.
1. Porozumienie niniejsze nie ogranicza Gminy przed zawarciem podobnych porozumień z innymi gminami.
2. Wszystkie porozumienia, o których mowa w ust. 1, będą zawierane na identycznych zasadach, jednakowo
traktujących każdą gminę.
§ 8.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz przepisy właściwe dla przedmiotu porozumienia.
2. Wszelkie spory mogące powstać w wyniku niniejszego porozumienia strony zobowiązują się rozwiązywać
polubownie.
3. W przypadku nie osiągnięcia konsensusu w drodze polubownej właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd
powszechny właściwy miejscowo dla Gminy Dębica.
§ 9.
Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

