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UCHWAŁA NR XII/85/011
RADY GMINY W STRAWCZYNIE

Public key:

Data: 2012-01-12

z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie przystąpienia Gminy Strawczyn do regionalnego systemu gospodarki odpadami obejmującego
projekt "Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla miasta Kielce i powiatu kieleckiego
w Promniku k/Kielc" oraz przeniesieniu zadania własnego polegającego na unieszkodliwianiu odpadów
na rzecz Gminy Kielce
Na podstawie art. 7 ust. 3, art. 18 ust. 2 pkt. 6 i 12 i art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada
Gminy w Strawczynie u c h w a l a , co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie do regionalnego systemu gospodarki odpadami obejmującego
projekt "Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla miasta Kielce i powiatu kieleckiego w Promniku
k/Kielc" zgłoszonego do dofinansowania z Funduszu Spójności przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami
Sp. z o.o. w Kielcach oraz przekazania zadania własnego polegającego na unieszkodliwianiu wszystkich
odpadów komunalnych (w rozumieniu art. 3 ust. 2 pkt 4 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.)
z terenu Gminy Strawczyn do realizacji przez Gminę Kielce.
§ 2. Zgoda, o której mowa w § 1 obejmuje również zobowiązanie do kierowania odpadów komunalnych
z terenu Gminy Strawczyn do Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Kielcach.
§ 3. Wykonanie uchwały poprzez podpisanie Porozumienia z Gminą Kielce, stanowiącego załącznik do
niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strawczyn.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy
inż. Stanisław Zdyb
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Załącznik do Uchwały Nr XII/85/011
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 29 listopada 2011 r.
POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE
zawarte dnia ............................ w ........................... pomiędzy
Gminą Kielce, z siedzibą w ......................, reprezentowaną przez ......................, a
Gminą ................., z siedzibą w ......................, reprezentowaną przez ...................
o następującej treści:
Gmina Kielce, realizując uchwałę nr ........................ z dnia ........................... w sprawie zawarcia
Porozumień Międzygminnych pomiędzy Gminą Kielce oraz Gminami:
1. Gminą Bieliny,
2. Gminą Bodzentyn,
3. Gminą Chęciny,
4. Gminą Daleszyce,
5. Gminą Górno,
6. Gminą Łopuszno,
7. Gminą Masłów,
8. Gminą Miedziana Góra,
9. Gminą Mniów,
10. Gminą Morawica,
11. Gminą Nowa Słupia,
12. Gminą Piekoszów,
13. Gminą Sitkówka Nowiny,
14. Gminą Strawczyn,
15. Gminą Zagnańsk,
16. Gminą Chmielnik (po wyczerpaniu się pojemności SO - Przededworze),
17. Gminą Pierzchnica (po wyczerpaniu się pojemności SO - Przededworze),
18. Gminą Małogoszcz (po wyczerpaniu się pojemności SO - Potok Mały i zmianie przydziału WPGO do
Regionu 4)
dotyczących przyjmowania odpadów komunalnych z terenu
Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Spółka z o. o. w Kielcach

Gminy

................................

do

oraz Gmina ........................... realizując uchwałę nr ..................... z dnia ........................ w sprawie
zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą ....................... oraz Gminą Kielce dotyczącego
przyjmowania odpadów z terenu Gminy .......................... przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp.
z o.o. w Kielcach
zawierają Porozumienie, o następującej treści:
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§ 1. Gmina ................. powierza, a Gmina Kielce przyjmuje wykonanie zadania publicznego w zakresie
unieszkodliwiania odpadów komunalnych (w rozumieniu art. 3 ust. 2 pkt. 4 ustawy o odpadach z dnia 27
kwietnia 2001 r.) z terenu Gminy ...................... .
§ 2. 1. Gmina Kielce zobowiązuje się wobec Gminy ................ do przyjmowania odpadów komunalnych
z terenu tej Gminy a Gmina ..................... zobowiązuje się do przekazywania wszystkich odpadów
komunalnych (w tym selektywnie zebranych) powstałych na jej terenie do Przedsiębiorstwa Gospodarki
Odpadami Sp. z o.o. w Kielcach.
2. Gmina Kielce zobowiązuje się do zapewnienia, iż wysokość opłat za przyjęcie i składowanie odpadów
komunalnych z terenu Gminy ........................ przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
w Kielcach, określona w Cenniku usług świadczonych przez Spółkę, będzie równa wysokości opłat za
przyjmowanie i składowanie odpadów z terenu Gminy Kielce.
3. Gmina ................... będzie bezpośrednim płatnikiem za odpady przekazane do unieszkodliwienia przez
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Kielcach. Opłata za unieszkodliwione odpady będzie
bezpośrednio wnoszona przez Gminę do Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Kielcach.
4. Szczegółowe warunki techniczne i cenowe przyjmowania odpadów od przedsiębiorców oraz jednostek
organizacyjnych Gminy ................... świadczących usługi w zakresie odbierania i transportu odpadów
komunalnych, określi Regulamin korzystania z usług publicznych świadczonych przez Przedsiębiorstwo
Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Kielcach wraz z Cennikiem.
5. Gmina ......................... do dnia 20-go stycznia każdego roku kalendarzowego dostarczy Gminie Kielce
aktualną listę przedsiębiorców oraz jednostek organizacyjnych gminy świadczących usługi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych z jej terenu i posiadających na prowadzenie tej działalności ważne
zezwolenie Gminy ....................., z tym, że pierwsza lista dostarczona zostanie do dnia 20 stycznia 2014 roku.
§ 3. Gmina ................................ zobowiązuje się do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych ze
szczególnym uwzględnieniem szkła opakowaniowego oraz do ich przekazywania do Przedsiębiorstwa
Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Kielcach.
§ 4. 1. Strony niniejszego Porozumienia wyrażają wolę współdziałania na rzecz przebudowy systemu
gospodarki odpadami komunalnymi.
2. Gmina ............................ po wprowadzeniu na swoim terenie systemu selektywnej zbiórki "u źródła"
następujących odpadów komunalnych: makulatury, szkła bezbarwnego, szkła kolorowego, tworzyw
sztucznych, odpadów wielkogabarytowych, zielonych, poddających się recyklingowi organicznemu, odpadów
budowlanych, odpadów niebezpiecznych w tym: zużytych baterii i przeterminowanych lekarstw zobowiązuje
się do przekazywania ich do Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Kielcach.
3. Gmina ..................... zobowiązuje się do konsultacji z Gminą Kielce w trakcie tworzenia, wprowadzania
i korygowania zasad utrzymania czystości i porządku zawartych w gminnych regulaminach utrzymania
czystości i porządku.
4. Gmina Kielce do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego przedłoży Gminie ....................
sprawozdanie za rok ubiegły z rodzaju i ilości odpadów komunalnych przekazanych do unieszkodliwiania
przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Kielcach.
§ 5. 1. Niniejsze Porozumienie zawiera się na okres do dnia 31 grudnia 2028 roku.
2. Wszelkie zmiany treści niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.
3. Strony zastrzegają sobie prawo rozwiązania niniejszego porozumienia za 1-rocznym okresem
wypowiedzenia na koniec roku następnego.
§ 6. 1. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
i wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jego ogłoszenia z wyjątkiem § 2 ust. 3, który wchodzi w życie do
dnia 01.01.2013 r.
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2. Gmina Kielce zobowiązuje się, a Gmina .................... wyraża zgodę na podanie do publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego niniejszego porozumienia.
§ 7. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
............................................... ...............................................

