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Uchwała Nr VIu28l20lI

Rady Gminy w Czerminie

z dnia 27 maja 2011r.

w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą
ostrowy i Gminą Czermin w sprawie przyjmowania

odpadów komuna|nych do zagospodarowania i unieszkodliwiania.

Działajry na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt |2' art. 74 ustawy z dnia 8
marcal99Or. o samorządzie grrrimym (tj. Dz. U. z 200lr. Nr |42,poz.159L z późn, an.) oruz

art. 16a pkt 3 i art. 16 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tj.- Dz. U.22010
roku, Nr l 85' poz. |243 z późn. al.) Rada Gminy w Czerminie uchwala,

co następuje:

s1.
1. Zawiera się Porozumienie Międzygminne pomiędzy Gminą ostrowy a Gminą Czermin w
sprawie przyjmowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Czermin do
zagospodmowania i unieszkodliwiatria w instalacji pn. ZakJad' Zagospodarowania odpadów
w Kozodrzy.

2. Treść projekhr Porozumieńa Międzygminnego' o którym mowa w ust. l stanowi zz/:ącnik
Nr 1 do nińejszej uchwaty.

s2.
Wykonanie mniejszej uchwĄ powierza się Wójtowi Gminy.

$3.
Nadzór nad wykonaniem uchwĄ powierza się Komisji Rolnictwą Komunikacji i ochrony
Srodowiska.

Uchwała wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia.
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Zalącznik Nr 1
do uchwaĘ Nr vln8/20|1

Rady Gminy w Czerminie
z dnia 27 mrja 2011r.

PoRoZUMIENIE MIĘDZYGMINNE

zawarte w dniu . . .  w.. . . . . . . . . . . . . . , .
pomiędzy: Gminą ostrów z siedzibą w ostrowie, 39.l03 ostrów 225
reprezenlowaną plzez:
mgr inż. Piotra cielca . wÓjta Gminy ostrÓw
a Gminą Czermin z siedzibą: 39-304 czermin 140
reprezentowanym(ą) przez: Leon Getinger WÓjt Gminy Czermin

s1
Przedmiotem porozumienia jest współpraca Gminy ostrów z Gminą Czermin w zakesie zagospodarowania i
unieszkodliwiania odpadów komunalrrych z terenu Gminy Czermin na planowanej instalacji pn. ,,Zakład
Zagospodarowania odpadów w Kozodrzy.. .

s2
l. Gmina ostrów zobowiązuje się wobec Gminy Czermin do przyjmowania odpadów komunalnych z terenu
tego Gminy.
2. odpady komunalne przyjmowane mogą być na:
Składowisko odpadÓw innych niz niebezpiecane i obojętne w Kozodrzy a po realizacji projekowanego zadania
p.n. 

',Budowa Zakładu Zagospodarowania odpadów w Kozodrzy', (zwanąda\ej zzo w Kozodrry) na instalacje
tego Zakładu.
'Vł ZZO Kozodtzabędą realizowane zadania w zakesie zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadÓw
poprzezi
- mechaniczne i ręczne sortowanie odpadów,
- zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych z uwzględnieniem osadów ściekowych,
- demontaż odpadów wielkogabarytowych
- składowanie odpadów, kórych nie można zagospodarować w inrry sposób.
3. Gmina Czermin zobowiązuje się do wskazania przedsiębiorcom orazjednostkom
organizacyjnym Gminy instalacji ZZo w Kozodrzyjako uprawnionej do zagospodarowania odpadów z terenu
Gminy Czermin
4. Gmina Czermin do dnia 20.go styczrria każdego roku kalendarzowego dostarcry Gminie
ostrów aktualną listę przedsiębiorców oraz jednostek organizacyjnych gminy świadczących usfugi w zakreste
odbierania odpadÓw komunalnych zjej terenu i posiadających na prowadzenie tej działalności ważne
zezwolenie WÓjta Gminy Czermin z tym, że pierwsza lista zostanie dostarczona w ciągu 30 dni kalendarzovych
od daty zawarcia niniejszego porozumienia.
5' Szczegółowe warunki techniczne i cenowe przyjmowania odpadów do instalacji zarządzanych przez Gminę
ostrów od przedsiębiorców oraz jednostek organizacyjnych Gminy Czermin świadczących usługi w
zalcesie odbierania i transportu odpadów komunahych określone zostaną w odrębnych Umowach.
6. Gmina oshÓw zobowiązuje się do zapewnienia, iż wysokość opłat za przyjęcie i utylizację odpadÓw
komunalnych z terenu Gminy Czermin w instalacjach zarządzanych przez Gminę ostrów
okeślona w kalkulacjach cen usług będzie równa wysokości opłat za plzyjmowanie i utylizację odpadów z
terenu Gminy ostrów.

s3
Strony niniejszego Porozumienia u1'rażają wolę współdziałania na rzecz przebudowy systemu gospodarki
odpadami komunalnymi i prowadzeniajednolitej regionalnej gospodarki odpadami.
Celem, który chcąosiągnąć obydwie stronyjest realizacja ustaleń wojewódzkiego Planu Gospodarki odpadami
. Uchwała Nr xxll/379l08 Sejmiku województwa Podkarpackiego
z dnia 26'05.2008r. w sprawie przyjęcia Planu ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki odpadami.



s4
W zwią2ku z planowanym uruchomieniem Zakładu Zagospodarowania odpadów w Kozodrry, Gmina Czermin i
Gmina ostrów będzie:
l. dążyć do wprowadzenia na całym swoim terenie do dnia 3l.12.20l2 systemu seleĘwnej zbiórki
..u ŹÓdła''
następujących odpadów komunalnych:
- odpady suche ( odpady opakowaniowe),
- odpady mokre ( amieszane odpady komunalne),
- odpady zielone,
- odpady wielkogabaryowe,
- odpady niebezpiecme pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych.
2. wskaz}rłać podczas wydawania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zalc€sie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jako miejsce odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów komunahych ZZo w Komdr4 - co wynika z zapisów Wojewódz'kiego Planu Gospodarki odpadami.
3. urnieszczaó ustalone w niniejszym porozumieniu zasady postępowania z odpadami, w stosownych dla
swojego szczebla samorządowego planach gospodarki odpadami
4. podejmować ścisłe konsultacje w trakcie tworzenia, wprowacŁania i korygowania zasad uEzymania
czystości i porządku zawartych w p'imych regu|aminach utrrymania czystości i porządku.
5. przedkładać do dnia 3l marca każdego roku kalendarzowego do Urzędu Gminy
w ostrowie sprawozdania za rok ubiegĘ z rodzaju i ilości odpadów komunalnych przekazanych do odzysku lub
uniesż<odliwienia do ZZo w Kozodrzy.

s5
|. 3zczeg6łowe zzsady funkcjonowaniazzo w Kozodrzy strony Porozumienia olceślą odębnie. 2. Stsony
Porozumienia deklarują również możliwość powołania Celowego Zwiąiku Gmin.

s6
Strony niniejs2ęgg porozumienia zgodnie ustalają że realizacja porozumienia jest uzależniona od
dofinansowania z hogramu operacyjnego Infi-astukfura i srodowisko, Działanie 2.l. Kompleksowe
przedsięwzięcia z zakesu gospodarki odpadami komuna|n}mi ze szczegó|nym uwzględnieniem odpadów
niebezpiecarych. PĄekt pn. ,,Budowa Zakładu Zagospodarowania odpadów w Kozodrzy,,.

s7
l. Niniejsze Porozumienie zawiera się na okes 10 lat.
2. Każda strona Porozumienia może je wypowiedzieć z zachowaniem 6.cio miesięcznego okesu wypowiedzenia
w przypadku niestosowania się jednej ze sron do zawartych w nim postanowień.
3. Wszelkie aniany treści niniejszego Porozumienia wynagają forrny pisemnej w postaci aneksu przyj ętĘj przpz
RadęwkażdejzGmin.

sE
Niniejsze Porozumienie sponądzono w caerechjednobraniących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze ston.
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