
UCHWAŁA NR XXVI/        /2013 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki  

z dnia 24 stycznia 2013 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. nr 142 poz.1591 z późn. zm.) art. 6n, ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu 

aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. 

Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych wraz z wykazem 

dokumentów potwierdzających dane w niej zawarte, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wraz z wykazem dokumentów potwierdzających 

dane w niej zawarte, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Do deklaracji właściciele nieruchomości zobowiązani są dostarczyć: 

1) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy dokument 

potwierdzający zamieszkanie w innej gminie, kraju lub w innym niż miejsce zameldowania 

lokalu na terenie gminy, 

2) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 

dokument potwierdzający zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej, likwidację itp. 

3) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy 

o zabudowie wielorodzinnej oraz właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - plan sytuacyjny lub mapa w skali 1:500 z 

zaznaczonym miejscem lokalizacji pojemników, 

4) inne dokumenty określone w przepisach szczególnych. 

§ 2. Deklaracje, o których mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć 

w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim w terminie: 

1) do 31 marca 2013 r. - dla pierwszej deklaracji, 



2) 14 dni od dnia, o którym mowa w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. Poz. 391 

z późn. zm.), 

3) 14 dni od daty zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi związanej w szczególności ze zmianą ilości odpadów komunalnych odebranych 

od właścicieli nieruchomości w roku ubiegłym lub zmianą rzeczywistych kosztów 

poniesionych przez gminę w roku ubiegłym za zagospodarowanie odebranych odpadów. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. 

§ 4. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez: 

· ogłoszenie w prasie lokalnej, 

· wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrzeń Wielki przy ul. 

Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki, 

· na stronie internetowej Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR XXVI/        /2013 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki  

z dnia 24 stycznia 2013 r. 

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. nr 142 poz.1591 z późn. zm.) art. 6l ustawy z 

dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2012 r. poz. 391), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 197, 

poz. 1172 z późn. zm.), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje: 

§ 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest uiszczana miesięcznie do dnia 15 

każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. 

§ 2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest w kasie Urzędu Gminy 

w Dobrzeniu Wielkim lub przelewem na wskazany rachunek bankowy Urzędu Gminy 

Dobrzeń Wielki. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. 

§ 4. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez: 

· ogłoszenie w prasie lokalnej, 

· wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrzeń Wielki przy ul. 

Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki, 

· na stronie internetowej Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR XXVI/        /2013 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki  

z dnia 24 stycznia 2013 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawki takiej opłaty 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1, art.41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 z późn. zm.) art. 

6k ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 

r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co 

następuje: 

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują 

mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby 

mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi z § 2 niniejszej uchwały. 

§ 2. Ustala się następujące miesięczne stawki opłat na osobę zamieszkałą za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy: 

1) stawkę podstawową – w wysokości 21,00 zł, w przypadku, gdy odpady komunalne nie są 

gromadzone i odbierane w sposób selektywny, 

2) obniżoną stawkę opłaty – w wysokości 12,90 zł, w przypadku, gdy odpady komunalne są 

gromadzone i odbierane w sposób selektywny wraz z odpadami ulegającymi biodegradacji i 

odpadami zielonymi, 

3) obniżoną stawkę opłaty – w wysokości 11,50 zł, w przypadku, gdy odpady komunalne są 

gromadzone i odbierane w sposób selektywny, a odpady ulegające biodegradacji wraz z 

odpadami zielonymi są kompostowane na nieruchomości właściciela wytwarzającego ten 

odpad. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. 

§ 4. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez: 

· ogłoszenie w prasie lokalnej, 

· wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrzeń Wielki przy ul. 

Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki, 



· na stronie internetowej Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  UCHWAŁA Nr XXVI/      /2013 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

z dnia 24 stycznia 2013 r. 

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2013 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 

 Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 

poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 

poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,  

poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180,  poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, 

poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146,  Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, 

z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217,  

poz. 1281) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

(Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835,  

Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, 

poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy Dobrzeń 

Wielki uchwala co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XXV/238/2012 z dnia 28 grudnia 

2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok wprowadza się zmiany po stronie 

dochodów i wydatków według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 
do Uchwały Rady Gminy Dobrze ń Wielki 
nr XXVI/           /2013 z dnia 24.01.2013r. 

 
 
 Dochody maj ątkowe 
Dział  § Treść Zwiększenia  Zmniejszenia  
700   Gospodarka mieszkaniowa 212 000,00 0,00 

  
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 

prawa użytkowania wieczestego nieruchomości 
212 000,00 0,00 

Razem 212 000,00 0,00 

     
     
     

Wydatki bie żące 
Dział  Rozdział  Treść Zwiększenia  Zmniejszenia  
600   Transport i ł ączno ść 25 000,00 0,00 

  60004 Lokalny transport zbiorowy 25 000,00 0,00 
    Dotacje 25 000,00 0,00 

700   Gospodarka mieszkaniowa 239 476,00 0,00 
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 239 476,00 0,00 
    Wydatki jednostek budżetowych 239 476,00 0,00 
    wydatki na realizację zadań statutowych 239 476,00 0,00 

Razem 264 476,00 0,00 

   
  

   
  

   
  Wydatki maj ątkowe 

Dział  Rozdział  Treść Zwiększenia  Zmniejszenia  
600   Transport i ł ączno ść 0,00 52 476,00 

  60016 Drogi publiczne gminne 0,00 52 476,00 
    Wydatki majątkowe 0,00 52 476,00 

Razem 0,00 52 476,00 

    
    

Wydatki bie żące 

 

60004 Zwiększenie dotacji celowej dla Miasta Opola na realizację zadań w zakresie lokalnego  
transportu zbiorowego ujętej w budżecie gminy na rok 2013 w wysokości 250 000,00 zł. 

 

70005 Wykup gruntów pod budowę drogi gminnej w Czarnowąsach od ul. Wolności do Elektrowni  
"Opole" oraz drogi gminnej na odcinku Dobrzeń Mały - Brzezie. 

Wydatki maj ątkowe  
60016 Przeniesienie planu wydatków majątkowych na wydatki bieżące na wykup gruntów pod 

budowę drogi gminnej w Czarnowąsach od ul. Wolności do Elektrowni "Opole". 

 

 

 

 



U C H W A Ł A  Nr XXVI/       /2013 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

z dnia 24 stycznia 2013 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 

113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 

1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 

1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, 

Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, 

Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. 

Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 

2012 r. poz. 567) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje: 

§ 1.1. Nadaje się nazwę „Zbożowa” ulicy położonej w Dobrzeniu Wielkim, prostopadłej 

do ulicy Topolowej oznaczonej jako działka numer 3021/254 arkusz mapy 3, stanowiącej 

własność Gminy Dobrzeń Wielki, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg 

Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00057590/1. 

               2. Położenie ulicy określa mapka będąca załącznikiem graficznym do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i 

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE 

z dnia ………………………………. zawarte w ………………………………. 

 pomiędzy: 
Miastem  Opole , Rynek – Ratusz, które reprezentuje:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

zwanym w dalszej części porozumienia „Przyjmującym” 
a  

1. Gminą …………………………. ……………………………………………………………… ……………………. ………….   

reprezentowaną przez : ……………………………………………………………………………………………………, 

2. Gminą …………………………. ……………………………………………………………… ……………………. ………….   

reprezentowaną przez : ……………………………………………………………………………………………………, 

3. Gminą …………………………. ……………………………………………………………… ……………………. ………….   

reprezentowaną przez : ……………………………………………………………………………………………………, 

4. Gminą …………………………. ……………………………………………………………… ……………………. ………….   

reprezentowaną przez : ……………………………………………………………………………………………………, 

5. Gminą …………………………. ……………………………………………………………… ……………………. ………….   

reprezentowaną przez : ……………………………………………………………………………………………………, 

6. Gminą …………………………. ……………………………………………………………… ……………………. ………….   

reprezentowaną przez : ……………………………………………………………………………………………………, 

7. Gminą …………………………. ……………………………………………………………… ……………………. ………….   

reprezentowaną przez : ……………………………………………………………………………………………………, 

8. Gminą …………………………. ……………………………………………………………… ……………………. ………….   

reprezentowaną przez : ……………………………………………………………………………………………………, 

9. Gminą …………………………. ……………………………………………………………… ……………………. ………….   

reprezentowaną przez : ……………………………………………………………………………………………………, 

10. Gminą …………………………. ……………………………………………………………… ……………………. ………….   

reprezentowaną przez : ……………………………………………………………………………………………………, 

11. Gminą …………………………. ……………………………………………………………… ……………………. ………….   

reprezentowaną przez : ……………………………………………………………………………………………………, 

12. Gminą …………………………. ……………………………………………………………… ……………………. ………….   

reprezentowaną przez : ……………………………………………………………………………………………………, 

13. Gminą …………………………. ……………………………………………………………… ……………………. ………….   

reprezentowaną przez : ……………………………………………………………………………………………………, 

14. Gminą …………………………. ……………………………………………………………… ……………………. ………….   

reprezentowaną przez : ……………………………………………………………………………………………………, 

zwanymi w dalszej części porozumienia „Uczestnikami Porozumienia”, 
mające na celu podjęcie współpracy w zakresie wspólnej gospodarki odpadami komunalnymi 

polegającej na: 

1.  Wspólnym wprowadzeniu w życie postanowień Planu Gospodarki Odpadami dla 

Województwa Opolskiego, w szczególności do stworzenia wspólnego regionu gospodarki 

odpadami, a także utworzenia spójnego, spełniającego dyrektywy Unii Europejskiej systemu 

gospodarki odpadami w celu zapewnienia maksymalnego odzysku i recyklingu odpadów 

komunalnych z terenu stron porozumienia. 

 



2. Zagospodarowaniu odpadów komunalnych w instalacjach zlokalizowanych na terenie 

Opolskiego Centrum Gospodarki Odpadami, położonego w Opolu przy ulicy Podmiejskiej 69.  

Przedmiotowe porozumienie zostało zawarte na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 10 ust. 1 i art. 18 

ust. 2 pkt 12 oraz 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001 nr 

142 poz. 1591 z późn. zm.), i art. 3 ust.1 i ust.2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz.U. z 2012 r., poz.391) i w oparciu o uchwały; 

1. Uchwała Rady Miasta Opola w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie 

powierzenia Miastu Opole zadań z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych przez 

gminy: Chrząstowice, Dabrowa, Dobrzeń Wielki, Gogolin, Komprachcice, Lewin Brzeski, Łubniany, 

Murów, Olszanka, Ozimek, Popielów, Prószków, Tarnów Opolski, Turawa, 

2. Uchwała Rady Gminy ……………………………………. 

3. Uchwała Rady Gminy ……………………………………. 

4. Uchwała Rady Gminy ……………………………………. 

5. Uchwała Rady Gminy ……………………………………. 

6. Uchwała Rady Gminy ……………………………………. 

7. Uchwała Rady Gminy ……………………………………. 

8. Uchwała Rady Gminy ……………………………………. 

9. Uchwała Rady Gminy ……………………………………. 

10. Uchwała Rady Gminy ……………………………………. 

11. Uchwała Rady Gminy ……………………………………. 

12. Uchwała Rady Gminy ……………………………………. 

13. Uchwała Rady Gminy ……………………………………. 

14. Uchwała Rady Gminy ……………………………………. 

15. Uchwała Rady Gminy ……………………………………. 

Przyjmujący oświadcza, że jest właścicielem Spółki Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Opolu, będącej 

realizatorem projektu „Kompleksowa rozbudowa miejskiego składowiska odpadów w Opolu jako 

element regionalnego ZZO”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

 Przyjmujący oświadcza, iż na swoim terenie uruchomi instalacje służących do zagospodarowania 

odpadów, zapewniając w ten sposób prawidłowy sposób zagospodarowania odpadów.  

Mając na uwadze powyższe ww. gminy zawierają Porozumienie o następującej treści: 

§ 1 

Uczestnicy Porozumienia powierzają Przyjmującemu wykonywanie zadań w zakresie odzysku 

i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych (RIPOK), z terenu Uczestników Porozumienia, a Przyjmujący tak powierzone 

zadanie przyjmuje. 

§ 2 

Przyjmujący zapewnia, iż wysokość opłat z tytułu przyjęcia i zagospodarowania, w tym składowania 

odpadów komunalnych z terenu każdego z Uczestników Porozumienia, będzie równa wysokości opłat 



za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów z terenu Przyjmującego i zostanie określona w cenniku 

usług świadczonych przez Centrum Zagospodarowania Odpadów w Opolu. 

§ 3 

Strony porozumienia potwierdzają, iż obowiązani są do wdrażania poniższych kierunków 
postępowania z odpadami komunalnymi: 
 

1) zapobieganie powstawania odpadów, 
2) objęcia wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem zbiórki odpadów komunalnych 

zmieszanych i segregowanych u źródła, 
3) wdrożenie i rozwój selektywnej zbiórki odpadów służącej odzyskiwaniu i przygotowaniu do 

ponownego użycia surowców wtórnych, odpadów opakowaniowych, wielkogabarytowych,  
4) bezpieczne dla środowiska unieszkodliwianie odpadów, 

, 
a także zagospodarowania odpadów pochodzących z remontów, odpadów niebezpiecznych, 
odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz leków z gospodarstw domowych. 

§ 4 

 

Strony niniejszego Porozumienia wyrażają wolę współdziałania na rzecz przebudowy systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi i prowadzenia jednolitej, regionalnej gospodarki odpadami. 
Celem stron jest w szczególności: 
 

1. Ograniczenie ilości odpadów przeznaczonych do składowania na składowiskach odpadów, 
zgodnie z określonymi przepisami prawa stopniami redukcji różnych frakcji odpadów; 

2. Uregulowanie przepływu odpadów na terenie objętym obszarem, którego Porozumienie 
dotyczy. 

3. Uzyskanie jak najwyższego poziomu odzysku surowców; 
4. Postępowanie z powstałymi odpadami z zastosowaniem najlepszych, dostępnych technik w 

zakresie gospodarki odpadami,  
5. Zamykanie składowisk niespełniających wymogów przewidzianych prawem, 
6. Rekultywacja zamykanych składowisk zlokalizowanych na terenach gmin objętych 

Porozumieniem., 
7. Zmniejszenie emisji do powietrza, ziemi i wody substancji szkodliwych poprzez składowanie 

ustabilizowanych odpadów, spełniających wymagane kryteria dla odpadów kierowanych do 
składowania. 

§ 5 

Strony Porozumienia zobowiązują się do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów w zakresie 
przewidzianym w obowiązujących przepisach ustawy o odpadach, a także do rozwijania i 
udoskonalania systemu selektywnej zbiórki u źródła. 
 

1. Strony porozumienia zobowiązują się do wskazywania podmiotom odbierającym odpady z ich 
terenu -  regionalnej instalacji, w której zgodnie z zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki 
Odpadami będą przetwarzane zbierane odpady komunalne. 

2. Uczestnicy Porozumienia zobowiązują się dostarczyć Przyjmującemu aktualną listę 
przedsiębiorców świadczących usługi związane z działalności związaną z gospodarka 
odpadami.  

3. Strony porozumienia zobowiązują się umieszczać ustalone w niniejszym porozumieniu zasady 
postępowania z odpadami, w podejmowanych przez Rade Gminy uchwałach, dotyczących 
ustalania zasad gospodarowania odpadami. 

§ 6 



 

1. Niniejsze Porozumienie zawiera się na okres od dnia jego podpisania do dnia 31-12-2035 r. 
 
2. Wszelkie zmiany treści niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci 

aneksu. 
 

§ 7 

 

1. Porozumienie niniejsze podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym. 
 

2. Przyjmujący zobowiązuje się, a Przekazujący wyraża zgodę na oddanie do publikacji w 
Dzienniku Urzędowym treści niniejszego porozumienia. 
 

§ 8 

 

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

 

PRZYJMUJĄCY:        PRZEKAZUJĄCY: 

 


