
UCHWAŁA NR LII/343/2018
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU

z dnia 23 lipca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do Porozumienia międzygminnego
nr GK.033.1.3.2017.L zawartego w dniu 27 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto 

Krosno wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku w gminie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3), art. 10 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. 
zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie Aneksu nr 1 do Porozumienia międzygminnego nr GK.033.1.3.2017.L 
zawartego w dniu 27 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Krosno wybranego zakresu 
zadania utrzymania czystości i porządku w gminie, zaakceptowanego uchwałą nr XXXII/216/2016 Rady 
Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 27 grudnia 2016 roku.

§ 2. Projekt aneksu nr 1 do porozumienia, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady

Józef Sowiński
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Projekt Aneksu Nr 1 do Porozumienia międzygminnego. 

 

ANEKS NR 1 

z dnia __________  2018 r. 

do Porozumienia międzygminnego Nr GK.033.1.3.2017.L 

z dnia  27 stycznia 2017r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Krosno wybranego 

zakresu zadania utrzymania czystości i porządku w gminie 

zawarty w Krośnie pomiędzy: 

 

Gminą Miasto Krosno, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, reprezentowaną przez 

Prezydenta Miasta Krosna – Pana Piotra Przytockiego, przy kontrasygnacie Skarbnika 

Miasta Krosna – Pana Marcina Połomskiego, zwaną dalej Gminą Przejmującą 

a 

Gminą Iwonicz-Zdrój z/s w Iwoniczu-Zdroju Al. Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-

Zdrój, reprezentowaną przez Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój – Pana Witolda 

Kocaja, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Iwonicz-Zdrój Pana Janusza Turka, 

zwaną dalej Gminą Powierzającą. 

 

Działając na podstawie § 12 ust. 1 Porozumienia międzygminnego Nr 

GK.033.1.3.2017.L z dnia 27 stycznia 2017 roku (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2017 

r., poz. 2384), Strony zgodnie postanawiają wprowadzić do Porozumienia następujące 

zmiany: 

 

§ 1. 

 

1) w § 1 po definicji „Istotna inwestycja” dodaje się definicję „Odpady selektywnie 

zebrane” w brzmieniu: 

 

„Odpady selektywnie zebrane – odpady, które Gmina Powierzająca zobowiązuje się 

dostarczyć, a Gmina Przejmująca zobowiązuje się przyjąć do Instalacji w ramach 

niniejszego porozumienia, tj. wysegregowane odpady opakowaniowe i surowce wtórne: 

papier, tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metale.”; 

 

2) w § 2 po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

 

„7. Gmina Przejmująca gwarantuje, że cały strumień odpadów selektywnie zebranych 

dostarczanych do Instalacji z terenu Gminy Powierzającej, pomniejszony o 

zanieczyszczenia, zostanie poddany recyklingowi.”; 

 

3) w § 3: 

 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 

Załącznik do uchwały
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„2. Realizacja zakresu zadania powierzonego określonego w § 2 ust. 3 lit. (b) 

następować będzie poprzez wspólne wypracowywanie zasad prawidłowego 

gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym w zakresie selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych 

pochodzących z terenu Gminy Powierzającej.”, 

 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

 

„4. Gmina Powierzająca zobowiązana jest do zapewnienia dostarczania do Instalacji 

całego strumienia odpadów komunalnych zmieszanych i zielonych, a także całego 

strumienia odpadów selektywnie zebranych, odebranych z jej terenu przez podmioty 

odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wyłonione w wyniku 

przetargu lub stanowiące samorządowy zakład budżetowy albo jednoosobową spółkę 

Gminy Powierzającej.”; 

 

4) w § 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

 

„5. W przypadku, gdy ilość (w Mg) odpadów komunalnych zmieszanych i zielonych 

oraz odpadów selektywnie zebranych przyjętych do zagospodarowania w Instalacji z 

terenu Gminy Powierzającej przekracza o co najmniej 5% średnią miesięczną ilość 

odpadów przyjętą dla ustalenia kwoty dotacji, Gmina Przejmująca uprawniona jest do 

dokonania modyfikacji kwoty dotacji należnej w kolejnym roku realizacji zadania 

powierzonego. Zmodyfikowana kwota dotacji wiąże Gminę Powierzającą od chwili 

otrzymania pisemnej informacji od Gminy Przejmującej. Postanowienie nie ma 

zastosowania dla wzrostu ilości odpadów wynikającej z sezonowości ich wytwarzania 

oraz z częstotliwości odbiorów odpadów wynikającej z układu harmonogramu wywozu 

w danym miesiącu.” 

 

5) w § 13: 

 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 

„1.  Porozumienie zostaje zawarte na czas oznaczony do 31 grudnia 2030 r.”, 

 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

 

„3. W razie wystąpienia awarii Instalacji lub sytuacji, że nie może ona przyjmować 

odpadów objętych Porozumieniem z innych przyczyn, Gmina Przejmująca 

niezwłocznie pisemnie poinformuje Gminę Powierzającą o czasokresie braku 

możliwości wykonywania Porozumienia, a MPGK-KHK Sp. z o.o. na czas usunięcia 

przyczyny wstrzymania wykonywania Porozumienia wskaże instalację zdolną do 

przyjęcia odpadów objętych Porozumieniem. W tym okresie obowiązek 

zagospodarowania odpadów objętych Porozumieniem ciąży na Gminie Powierzającej. 

W przypadku gdy przewidywany okres nieprzyjmowania przez Instalację odpadów 

objętych Porozumieniem będzie dłuższy niż jeden miesiąc Gmina Powierzająca nie 

wnosi na rachunek Gminy Przejmującej raty miesięcznej płatnej z góry za dany miesiąc, 
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w którym Porozumienie nie będzie wykonywane. W pozostałych przypadkach 

odpowiednie zastosowanie będzie miał § 7 ust. 3-4.”, 

 

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

 

„4. Postanowienia ust. 3 nie mają zastosowania do przerwy trwającej do 48 godzin tj. 

czasu dopuszczalnego magazynowania zmieszanych odpadów komunalnych w 

Instalacji.”; 

 

6) w § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 

„2.  Przejęcie realizacji zadania powierzonego przez Gminę Przejmującą następuje od 

dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2030 r.”. 

 

§ 2. 

 

1. Aneks Nr 1 wchodzi w życie w terminie 7 dni od jego ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego – z zastrzeżeniem treści ust. 2 i 3. 

2. § 1 pkt 1-4 Aneksu Nr 1 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

3. Jeżeli na dzień 1 stycznia 2020 r. jest realizowane na rzecz Gminy Powierzającej 

zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest zagospodarowanie odpadów 

selektywnie zebranych w innej instalacji, to postanowienia aneksu wskazane w § 1 

pkt 1-4 obowiązują od dnia zakończenia realizacji tego zamówienia. 

4. Strony dopuszczają możliwość zagospodarowania w Instalacji odpadów selektywnie 

zebranych dostarczanych do Instalacji z terenu Gminy Powierzającej również przed 

dniem 1 stycznia 2020 r. Rozliczenie usług zagospodarowania odpadów selektywnie 

zebranych za ten wcześniejszy okres nie będzie następowało w ramach dotacji, lecz 

na podstawie umowy z dostawcą odpadów i zgodnie z obowiązującym w Instalacji 

cennikiem. 

5. Pozostałe postanowienia Porozumienia nie ulegają zmianie. 

6. Aneks nr 1 sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – w tym jeden 

z przeznaczeniem dla Gminy Powierzającej oraz jeden z przeznaczeniem dla 

MPGK-KHK Sp. z.o.o. 

7. Wniosek o publikację Aneksu Nr 1 w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego sporządzi Gmina Przejmująca. 

 

Gmina Przejmująca:                                                          Gmina Powierzająca: 
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