Uchwała Nr V/36/11
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 24 stycznia 2011 r.

w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dębica w sprawie
powierzenia Gminie Dębica zadania publicznego z zakresu gospodarki odpadami
komunalnymi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Dębicy uchwala co
następuje:
§ 1. WyraŜa się zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą
Miasta Dębica a Gminą Dębica (powiat dębicki) w sprawie powierzenia Gminie Dębica 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.) w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dębica.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy

Stefan Bieszczad

Załącznik do Uchwały Nr V/36/11
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 24 stycznia 2011 r.
Porozumienie międzygminne
pomiędzy Gminą Dębica, reprezentowaną przez Stanisława Rokosza - Wójta Gminy zwaną dalej
Gminą, a Gminą Miasta Dębica reprezentowaną przez Pawła Wolickiego - Burmistrza Miasta
Dębica, zwana dalej Miastem, 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.)

Podstawą zawarcia Porozumienia są:
1) uchwała nr ……………… Rady Gminy Dębica z dnia ……………………….. r.
w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie z Gminą Miasta Dębica porozumienia międzygminnego
w sprawie powierzenia Gminie Dębica zadania publicznego z zakresu gospodarki odpadami
komunalnymi;
2) uchwała Nr V/36/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie wyraŜenia
zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dębica w sprawie powierzenia Gminie Dębica zadania
publicznego z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.
§ 1.
Miasto powierza, a Gmina przyjmuje wykonanie zadania publicznego z zakresu gospodarki
odpadami komunalnymi na terenie Miasta Dębica, określonego w art. 16a ustawy o odpadach,
t.j.:
1) zapewnienie warunków do objęcia wszystkich mieszkańców Gminy Miasta Dębica
zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych,
2) zapewnianie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania
odpadów komunalnych,
3) zapewnianie budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
4) zapewnianie warunków ograniczenia
biodegradacji kierowanych do składowania,

masy

odpadów

komunalnych

ulegających

5) inicjowanie i ułatwianie tworzenia punktów zbierania zuŜytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, wskazywanie lokalizacji, w których mogą być prowadzone akcje odbierania
zuŜytego sprzętu od mieszkańców Gminy Miasta Dębica

§ 2.
Zadania określone w § 1 porozumienia Gmina będzie realizowała poprzez Przedsiębiorstwo
Gospodarowania Odpadami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Paszczynie (PGO Sp. z
o.o.).
§ 3.
1. Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Paszczynie będzie odbierało odpady
komunalne z terenu Miasta Dębica dostarczane przez PGO Sp. z o.o. lub przez podmioty
gospodarcze, które posiadają decyzje Burmistrza Gminy Miasta Dębica na prowadzenie
działalności w zakresie zbierania odpadów od mieszkańców Miasta Dębica.
2. Miasto przekaŜe Gminie 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. mogą pochodzić wyłącznie z terenu Gminy Miasta
Dębica
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, niŜ 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.
Miasto wyznaczy przedstawiciela, który będzie sprawował nadzór nad realizacją niniejszego
porozumienia.
§ 6.
Strony zawierają niniejsze porozumienie na okres 10 lat.
§ 7.
1. Porozumienie niniejsze nie ogranicza Gminy przed zawarciem podobnych
z innymi gminami.

porozumień

2. Wszystkie porozumienia, o których mowa w pkt 1, będą zawierane na identycznych zasadach,
jednakowo traktujących kaŜdą 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 właściwy miejscowo dla Gminy Dębica.
§ 9.
Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego przez
Gminę.
§ 10.
Porozumienie wchodzi w Ŝycie z dniem ………………………. r.

§ 11.
Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla kaŜdej ze
stron.

