Załącznik
do Uchwały Nr XXIV/143/2009
Rady Gminy Kaczory
z dnia 28 sierpnia 2009 r.
w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego w celu prowadzenia wspólnej polityki
gospodarowania odpadami i osadami ściekowymi na obszarze działania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
Piła.

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE
zawarte w dniu ………………................. w Pile
pomiędzy gminami:
Gminą Piła reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Piły – Zbigniewa Kosmatkę,
Gminą Czarnków reprezentowaną przez Wójta - Bolesława Chwarścianka,
Gminą Białośliwie reprezentowaną przez Wójta - Franciszka Tamasa,
Gminą Drawsko reprezentowaną przez Wójta - Marka Tchórzka,
Gminą Kaczory reprezentowaną przez Wójta - Brunona Wolskiego,
Gminą Lipka reprezentowana przez Wójta - Wojciecha Kurdziełko,
Gminą Lubasz reprezentowaną przez Wójta - Jana Graczyka,
Gminą Miasteczko Krajeńskie reprezentowaną przez Wójta – Karola Jagodzińskiego,
Gminą Połajewo reprezentowaną przez Wójta - Stanisława Pochyluka,
Gminą Szydłowo reprezentowaną przez Wójta - Dariusza Chrobaka,
Gminą Tarnówka reprezentowaną przez Wójta - Ireneusza Barana,
Gminą Zakrzewo reprezentowana przez Wójta – Jerzego Podlewskiego,,
Gminą Złotów reprezentowaną przez Wójta - Kazimierza Trelę,
Miastem Czarnków reprezentowanym przez Burmistrza - Franciszka Strugałę,
Miastem Złotów reprezentowanym przez Burmistrza - Stanisława Wełniaka,
Gminą i Miastem Jastrowie reprezentowaną przez Burmistrza - Ryszarda Sikorę,
Gminą i Miastem Krajenka reprezentowaną przez Burmistrza - Janusza Szczerbiaka,
Miastem i Gminą Krzyż Wlkp. reprezentowaną przez Burmistrza - Jolantę Korbik,
Miastem i Gminą Łobżenica reprezentowaną przez Burmistrza - Eugeniusza Cerlaka,
Miastem i Gminą Okonek reprezentowaną przez Burmistrza - Romualda Michała Duszarę,
Miastem i Gminą Trzcianka reprezentowaną przez Burmistrza - Marka Kupsia,
Miastem i Gminą Ujście reprezentowaną przez Burmistrza - Henryka Kazanę,
Miastem i Gminą Wieleń reprezentowaną przez Burmistrza - Zbigniewa Stochaja,
Miastem i Gminą Wyrzysk reprezentowaną przez Burmistrza – Marię Bratkowską,
Miastem i Gminą Wysoka reprezentowaną przez Burmistrza - Marka Madaja,
zwanych dalej Stronami Porozumienia, w celu prowadzenia
gospodarowania odpadami i osadami ściekowymi na obszarze
Unieszkodliwiania Odpadów Piła.

wspólnej polityki
działania Zakładu

Działając na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 16a, pkt 3 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.) oraz uchwał
organów stanowiących, Strony Porozumienia, zawierają POROZUMIENIE następującej
treści:

§ 1. Ilekroć w Porozumieniu jest mowa o Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Piła,
rozumie się przez to obiekty i instalacje ujęte w Planie gospodarki odpadami dla
województwa wielkopolskiego dla ZUO Piła.
§ 2. 1. Rolę organizatora i lidera realizacji przedmiotu Porozumienia powierza się Gminie
Piła.
2. Przedmiotem Porozumienia, w oparciu o wojewódzki, powiatowe i gminne plany
gospodarki odpadami, jest:
1) opracowanie zasad wspólnej polityki gospodarowania odpadami i osadami
ściekowymi na obszarze obsługiwanym przez ZUO Piła,
2) analiza wariantowa i wypracowanie modelu funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami, w szczególności komunalnymi,
3) określenie w ramach systemu niezbędnych przedsięwzięć organizacyjnych
i inwestycyjnych, z ich etapowaniem,
4) określenie praw i obowiązków uczestników Porozumienia w zakresie funkcjonowania
przyjętego systemu,
5) opracowanie dokumentu końcowego zawierającego ww. elementy,
6) realizowanie wspólnej polityki gospodarowania odpadami, w szczególności
komunalnymi, na obszarze obsługiwanym przez ZUO Piła i współdziałanie w celu
osiągnięcia jak najlepszego efektu ekologicznego, ekonomicznego i społecznego.
§ 3. 1. Decyzje dotyczące realizacji celów Porozumienia podejmowane będą większością
głosów na Zgromadzeniach Stron Porozumienia, nazywane dalej Zgromadzeniem.
2. Zgromadzenia organizuje i prowadzi Lider Porozumienia, co najmniej 1 raz w roku.
3. Zwołanie Zgromadzenia może nastąpić na wniosek każdej ze Stron Porozumienia.
§ 4. Zobowiązania Stron Porozumienia:
1) Gmina Piła, w oparciu o przepisy o pomocy świadczonej między samorządami, sfinansuje
dokument końcowy będący wynikiem prac określonych w § 2 ust. 2 pkt. 1-5;
2) wszystkie Strony Porozumienia zobowiązują się we własnym zakresie przeprowadzić
i sfinansować, najpóźniej do końca 2010 roku, oceny aktualności i w razie potrzeby
aktualizacje niżej wymienionych dokumentów niezbędnych do opracowania systemu
funkcjonowania ZUO Piła i prowadzenia wspólnej polityki gospodarki odpadami
w ramach ZUO Piła:
a) inwentaryzacje eksploatowanych składowisk odpadów komunalnych,
b) gminne plany gospodarki odpadami, uwzględniające przyjęty Porozumieniem system
gospodarki odpadami i osadami ściekowymi,
c) regulaminy utrzymania porządku i czystości w gminach,
d) zarządzenia dotyczące wydawania zezwoleń na wywóz nieczystości stałych i ciekłych;
3) zobowiązania finansowe w zakresie inwestycji na obiektach: Obiektu – nr 1 Piła
(centralny), Obiektu nr 2 - Złotów, Obiektu nr 3 – Trzcianka; spoczywają na właścicielach
obiektów (władających, zarządzających obiektami) i nie obciążają pozostałych Stron
Porozumienia.
§ 5.1. 1. Strony Porozumienia zobowiązują się skierować ze swojego obszaru strumień
odpadów komunalnych w myśl obowiązujących planów gospodarki odpadami oraz koncepcji
systemu, które zostaną uchwalone przez rady gmin dla obszarów obsługiwanych przez
poszczególne obiekty ZUO Piła, z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie
przepisów prawa.
2. Strony ustalają, że nie będą w ramach poszczególnych obiektów podmiotowo
różnicować opłat za usługi unieszkodliwiania odpadów.

§ 6. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.
§ 7. 1. Strony dopuszczają możliwość wystąpienia z Porozumienia przez każdą ze Stron,
nie wcześniej niż po 5 latach od jego zawarcia; po tym okresie za 6 - miesięcznym okresem
wypowiedzenia dokonanym na piśmie na podstawie uchwały organu stanowiącego Stronę
Porozumienia, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.
2. Dopuszczalność wystąpienia z niniejszego Porozumienia nie dotyczy Gmin: Piła,
Złotów, Trzcianka.
3. Stronie występującej z Porozumienia nie przysługują żadne roszczenia finansowe
i majątkowe.
§ 8. Wszystkie zmiany treści niniejszego Porozumienia wymagają zgody wszystkich
Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 9. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszego Porozumienia Strony poddają
rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu dla Gminy Piła.
§ 10. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez wszystkie Strony
Porozumienia.
§ 11. Każda ze Stron otrzymuje po 1 egz. Porozumienia, Gmina Piła otrzymuje 3 egz.
Porozumienia.

Podpisy Stron POROZUMIENIA:
1. Gmina Piła -

…………………………………………..

2. Gmina Czarnków -

…………………………………………..

3. Gmina Białośliwie -

…………………………………………..

4. Gmina Drawsko -

…………………………………………..

5. Gmina Kaczory -

…………………………………………..

6. Gmina Lipka -

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

7. Gmina Lubasz -

…………………………………………..

8. Gmina Miasteczko Krajeńskie -

…………………………………………..

9. Gmina Połajewo -

…………………………………………..

10. Gmina Szydłowo -

…………………………………………..

11. Gmina Tarnówka -

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

12. Gmina Zakrzewo -

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

13. Gmina Złotów -

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

14. Miasto Czarnków

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

15. Miasto Złotów -

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

16. Gmina i Miasto Jastrowie -

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

17. Gmina i Miasto Krajenka -

…………………………………………..

18. Miasto i Gmina Krzyż Wlkp. -

…………………………………………..

19. Miasto i Gmina Łobżenica -

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

20. Miasto i Gmina Okonek -

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

21. Miasto i Gmina Trzcianka -

…………………………………………..

22. Miasto i Gmina Ujście -

…………………………………………..

23. Miasto i Gmina Wieleń -

…………………………………………..

24. Miasto i Gmina Wyrzysk –

…………………………………………..

25. Miasto i Gmina Wysoka -

…………………………………………..

