
Załącznik do Uchwały Nr  XVI/103/2011
Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2011 r.

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE

zawarte dnia ……………………….. w ………………………….…… pomiędzy:Gminą  Kielce,  z  siedzibą  w  ……………………,  reprezentowaną  przez…………………,  , realizującą uchwałę Rady Miasta Nr ……………. z dnia ……….., zwaną dalej WłaścicielemaGminą………………………..,  z  siedzibą  w  …………,  reprezentowaną  przez  …………… realizującą uchwałę Rady …………………….Nr … z dnia ………………….., zwaną dalej Gminą Systemu
§ 1.

1.  Gmina  Kielce  oświadcza,  że  jest  Właścicielem Przedsiębiorstwa  Gospodarki 
Odpadami Sp. z o.o. będącego,  na podstawie uchwały Nr 680/2001 z dnia 22 lutego 
2001  r.  Rady  Miejskiej  w  Kielcach  w  sprawie  likwidacji  komunalnego  zakładu 
budżetowego  pod  nazwą  „Zakład  Gospodarki  Odpadami  Komunalnymi”  w  celu 
zawiązania  jednoosobowej  spółki  z  ograniczoną  odpowiedzialnością,  zmienionej 
uchwałą  Nr  V/84/2010  z  dnia  30  grudnia  2010r.,  Wykonawcą  powierzonych  przez  
Właściciela zadań. 

2.  Wykonawca  jest  realizatorem  projektu  pn.  „Budowa  Zakładu  Unieszkodliwiania 
Odpadów dla m. Kielce i  pow. Kieleckiego w Promniku k/Kielc”, finansowanego ze 
środków  Unii  Europejskiej w  ramach  Programu  Operacyjnego  Infrastruktura  i 
Środowisko. 

§ 2.

Porozumienie międzygminne ma na celu realizację zadania własnego polegającego na 
przyjmowaniu,  przetwarzaniu  i  unieszkodliwianiu  odpadów  komunalnych 
dostarczonych z  terenu Gminy Systemu do Przedsiębiorstwa Gospodarki  Odpadami  
Sp. z o.o. w Kielcach, zwanego dalej „Wykonawcą”.

§ 3.

Właściciel  oraz  Gmina  Systemu  ustalają,  że  prawa  i  obowiązki  wynikające  z 
przekazania wymienionego w § 2 zadania, w zakresie odpadów dostarczonych z terenu 
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Gminy  Systemu  do  Wykonawcy,  realizowane  będą  przez Wykonawcę  w  ramach 
utworzonego przez gminy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 4.

1. Właściciel  udziela  gwarancji  jednakowej  ceny za  przyjmowanie,  przetwarzanie  
i unieszkodliwianie odpadów komunalnych dla Właściciela i Gminy Systemu.

2. Właściciel  poprzez  Wykonawcę  zapewnienia  możliwości  wieloletniego 
zagospodarowania odpadów komunalnych z obszaru Gminy Systemu.

3. Szczegółowe  warunki  techniczne  przyjmowania  odpadów  od  przedsiębiorców  oraz 
jednostek  organizacyjnych Gmin Systemu świadczących  usługi  w zakresie  odbierania  i 
transportu  odpadów  komunalnych,  określi  Regulamin  korzystania  z  usług  publicznych 
świadczonych przez Wykonawcę.

§ 5.

1. Gmina Sytemu, władająca odpadami komunalnymi, w tym selektywnie zebranymi, zobowiązuje się do dostarczania ich za pośrednictwem podmiotów odbierających i transportujących odpady do Wykonawcy.
2. Gmina  Systemu  zobowiązuje  się  dostarczać  Wykonawcy  aktualną  listę przedsiębiorców  oraz  jednostek  organizacyjnych  Gminy  świadczących  usługi  w zakresie odbierania odpadów komunalnych na jej rzecz.
3. Gmina  Systemu,   za  przyjmowane,  przetwarzane  i  unieszkodliwiane  odpady komunalne, zobowiązuje się wnosić opłatę bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, na podstawie wystawionych przez niego dokumentów finansowych. 

§ 6.1. Gmina Systemu zobowiązuje się do wprowadzenia i rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2.  W pierwszej  kolejności  strony wyrażają  wolę  rozwoju selektywnej  zbiórki  szkła opakowaniowego.
§ 7.

1. Wykonawca  do  dnia  15  lutego  każdego  roku  kalendarzowego  przedłoży Właścicielowi oraz Gminie  Systemu sprawozdanie  za rok ubiegły z  rodzaju i  ilości odpadów  komunalnych  przekazanych,  przetworzonych  i  unieszkodliwionych, oraz przedłoży wszystkie wymagane od niego prawem dokumenty. 
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2. Wykonawca  zabezpieczy,  w  stosunku  do  ilości  dostarczonych  przez  Gminę Systemu odpadów, osiągnięcie poziomów recyklingu, ponownego użycia, odzysku oraz ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji określonych w odrębnych przepisach i  zobowiązuje się  do przekazania Właścicielowi oraz Gminie Systemu  stosownych  dokumentów  potwierdzających  uzyskanie  poziomów,  po uruchomieniu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Promniku.
§ 8.

1. Niniejsze Porozumienie zawiera się na okres do dnia 31 grudnia 2028 roku.
2. Zmiany postanowień niniejszego porozumienia będą uzgadniane w drodze negocjacji 

w formie pisemnych aneksów pod rygorem nieważności.

§ 9.

1. Porozumienie  podlega  publikacji  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
2. Właściciel  zobowiązuje  się,  a  Gmina  Systemu wyraża zgodę,  na  przekazanie  do publikacji  niniejszego  Porozumienia  oraz  aneksów  do  niego  w  Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 10.Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Przewodnicząca Rady Gminy Masłów
/-/ Genowefa Jaros
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