
UCHWAŁA NR XI/70/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH

z dnia 17 lipca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Miastem Zawiercie w przedmiocie 
powierzenia Miastu Zawiercie przez Gminę Żarki zadań własnych 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 ust. 1, art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1454 z późn. zm.) Rada 
Miejska w Żarkach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Miastu Zawiercie 
przez Gminę Żarki z dniem 01.01.2020 r. zadań własnych utrzymania czystości i porządku w gminie w zakresie:

1) zapewnienia utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych;

2) tworzenia i zapewnienie funkcjonowania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3) prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami 
komunalnymi oraz w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

4) osiągnięcia docelowych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami odpadów oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do 
składowania.

§ 2. Akceptuje się treść porozumienia międzygminnego stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.

§ 4. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta 
i Gminy Żarki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  Miasta i Gminy Żarki.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Mariusz Pompa
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Załącznik do uchwały Nr XI/70/2019

Rady Miejskiej w Żarkach

z dnia 17 lipca 2019 r.

Porozumienie międzygmine /projekt/

z dnia …………………………………………. 2019r.

Pomiędzy:

Miastem Zawiercie, 42-200 Zawiercie, ul. Leśna 2 reprezentowanym przez:

Pana Łukasza Konarskiego – Prezydenta Miasta Zawiercie,

a

Gminą Żarki, 42-310 Żarki ul. Kościuszki 15/17 reprezentowaną przez:

Pana Klemensa Podlejskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Żarki

zwana dalej Gminą Sygnatariuszem

zawarte w celu podjęcia współpracy wyżej wymienionych Gmin Sygnatariuszy z Miastem Zawiercie 
w zakresie wspólnej gospodarki odpadami komunalnymi, polegającej na wykonywaniu przez Miasto 
Zawiercie części zadań własnych Gmin Sygnatariuszy, a poprzez to 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 Miasta Zawiercie i Gmin Sygnatariuszy niniejszego porozumienia oraz 
zagospodarowania odpadów komunalnych (rozumianego jako odzysk materiałowy oraz unieszkodliwianie 
pozostałości po przetworzeniu) w instalacji Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Zawierciu. Miasto 
Zawiercie dysponuje potencjałem i infrastrukturą zagospodarowania odpadów komunalnych o statusie 
Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych, pozwalającą na realizację powierzonego 
mu zadania.  Współpraca Miasta Zawiercie i Gmin Sygnatariuszy w zakresie prowadzenia 
zagospodarowania odpadów komunalnych pozwoli na zagospodarowanie możliwie pełnego strumienia 
odpadów komunalnych wytwarzanych na terenach Gmin Sygnatariuszy oraz stworzy warunki prowadzenia 
tego zagospodarowania po kosztach możliwie najniższych. Współpraca Miasta Zawiercie i Gmin 
Sygnatariuszy stwarza warunki pozwalające na skorzystanie z zewnętrznych źródeł finansowania w tym 
z funduszy Unii Europejskiej na projekty związane tworzeniem skutecznego systemu gospodarowania 
odpadami, w szczególności pozyskiwaniem surowców oraz ograniczaniem ilości wytwarzanych odpadów 
ukierunkowanych na prowadzenie Gospodarki w Obiegu Zamkniętym.

Zawarcie niniejszego Porozumienia stanowi jeden z elementów zapewniających funkcjonowanie instalacji 
zagospodarowania odpadów komunalnych na zasadach wynikających z postanowień Decyzji Komisji 
Europejskiej (2012/21/UE) z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług 
publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych 
w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 7 z dnia 11.01.2012 r.)

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 ustawy z 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1454 z późn. zm.) oraz wykonaniu 
Uchwały Nr ……………………… Rady Miasta Zawiercia z dnia …………………………..2019r., Uchwały Nr 
XI/70/2019 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 17.07.2019r.,

§ 1. 1. Gmina Sygnatariusz oświadcza, iż z dniem 01.01.2020 r. powierzają Miastu Zawiercie wykonywanie 
zadań własnych w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gmin objętych niniejszym 
porozumieniem w zakresie:

1) zapewnienia utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych;

2) tworzenia i zapewnienie funkcjonowania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
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3) prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami 
komunalnymi oraz w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

4) osiągnięcia docelowych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami odpadów oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do 
składowania.

§ 2. 1. Realizacja powierzonego zadania, określonego w § 1 ust. 1 pkt 1 niniejszego Porozumienia, następować 
będzie poprzez przyjmowanie do zagospodarowania całego strumienia odpadów komunalnych powstałych na 
terenie Gminy Sygnatariusza. Odpady komunalne z terenu Gminy objętych niniejszym Porozumieniem 
przyjmowane będą do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Zawierciu (ZUOK) zarządzanego przez 
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zawierciu nr KRS 0000162858.

2. Realizacja zakresu zadania powierzonego określonego w § 1 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4 następować będzie poprzez 
wspólne wypracowywanie i wdrażanie zasad, procesów i systemów prawidłowego gospodarowania odpadami 
komunalnymi, w tym w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych z uwzględnieniem zapewnienia 
mieszkańcom Gminy Sygnatariusza łatwego dostępu do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

3. Gmina Sygnatariusz zobowiązane są do organizowania przetargów obejmujących swym przedmiotem 
wyłącznie odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i wskazywania ZUOK w Zawierciu przy ul. 
Podmiejskiej 53 jako miejsce przekazywania odpadów przez podmioty odbierające odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości z obszaru gminy. W przypadku, gdy odbiór odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości prowadzony jest bez przeprowadzania przetargu przez samorządowy zakład budżetowy bądź 
jednoosobową spółkę Gminy Sygnatariusza, Gmina Sygnatariusz zobowiązuje te podmioty do przekazywania do 
ZUOK odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości.

4. Gmina Sygnatariusz zobowiązana jest do zapewnienia dostarczania do ZUOK całego strumienia odpadów 
komunalnych, odebranych z jej terenu przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości, wyłonione w wyniku przetargu, stanowiące samorządowy zakład budżetowy bądź jednoosobową 
spółkę Gminy Sygnatariusza.

5. W terminie do dnia 30 listopada 2019r., Gmina Sygnatariusz przekaże Miastu Zawiercie wykaz podmiotów 
odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z obszaru gminy. Gmina Sygnatariusz 
niezwłocznie, nie rzadziej jednak niż raz w roku – w terminie do 20 stycznia, przekaże Miastu Zawiercie 
aktualizację wykazu  podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z obszaru gminy.

§ 3. Strony niniejszego Porozumienia wyrażają wolę współdziałania na rzecz przebudowy systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi i prowadzenia jednolitej regionalnej gospodarki odpadami.  

§ 4. Gmina Sygnatariusz zobowiązują się do: 

1. Wdrażania poniższych kierunków postępowania z odpadami komunalnymi:

1) zapobiegania powstawaniu odpadów komunalnych;

2) objęcia wszystkich nieruchomości zorganizowanym systemem zbiórki odpadów komunalnych zmieszanych 
i selektywnie zbieranych u źródła;

3) wdrożenia i rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych służącej odzyskiwaniu i przygotowaniu do 
ponownego użycia surowców wtórnych, odpadów opakowaniowych, budowlanych oraz wielogabarytowych;

4) bezpiecznego dla środowiska unieszkodliwiania odpadów, a także zagospodarowania odpadów pochodzących 
z remontów, niebezpiecznych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz leków z gospodarstw 
domowych;

2. Wskazywania podmiotom odbierającym odpady komunalne z jej terenu ZUOK w Zawierciu,  w której 
zgodnie z zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego będą przetwarzane 
i zagospodarowywane zbierane odpady komunalne;

3. Umieszczania zasad postępowania z odpadami ustalonych w niniejszym porozumieniu w stosownych 
dokumentach;

4. Podejmowania ścisłych konsultacji w trakcie tworzenia, wprowadzania i korygowania zasad utrzymania 
czystości i porządku zawartych w gminnych regulaminach utrzymania czystości i porządku;
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5. Współdziałania stosownie do własnych potrzeb i możliwości w zakresie prowadzonej przez Zakład 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zawierciu edukacji ekologicznej ukierunkowanej na potrzeby ochrony 
środowiska uwzględniające specyfikę zagrożeń występujących w Gminie objętej niniejszym Porozumieniem.

§ 5. 1. Gmina Sygnatariusz pokrywa koszty realizacji przez Miasto Zawiercie zadań powierzonych w formie 
dotacji celowej, której wysokość zostanie wyliczona w oparciu o § 5 ust. 2 - 4.

2. Miasto Zawiercie zobowiązuje się zapewnić, iż wysokość opłat z tytułu przyjęcia i zagospodarowania, w tym 
składowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Sygnatariusza w ZUOK zarządzanym przez Zakład 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zawierciu będzie równa wysokości opłat za przyjęcie i zagospodarowanie 
(koszty składowania w zakresie zagospodarowania) odpadów z terenu Miasta Zawiercie.

3. Kwota rekompensaty za realizację zadania określonego w § 1 ust. 1 pkt. 1 Porozumienia ustalana będzie za 
każdy miesiąc realizacji zadania jako iloczyn ilości ( w Mg ) odpadów komunalnych każdej frakcji odebranych 
z terenu Gminy Sygnatariusza w danym miesiącu oraz skalkulowanych na dany okres rozliczeniowy stawek opłat 
za zagospodarowanie 1 Mg poszczególnych frakcji odpadów w ZUOK w Zawierciu.

4. Kwota rekompensaty za realizację zadań określonych w § 1 ust. 1 pkt 2-4 ustalana będzie każdorazowo dla 
pokrycia kosztów realizacji konkretnego zadania, projektu, działania i zależna będzie od proporcjonalnej wielkości 
kosztów przypadających na Gminy Sygnatariusza na rzecz której działania te będą prowadzone. W przypadku 
wdrażania projektów, realizacji, działań długofalowych rekompensata stanowić będzie pokrycie kosztów tych 
zadań przypadające proporcjonalnie na każdego uczestnika w formie miesięcznego ryczałtu zależnego od 
okresowych kosztów realizowanych zadań oraz zaangażowania w nie każdego z uczestników. Strony niniejszego 
Porozumienia będą dążyć wszystkimi dostępnymi środkami do takiej partycypacji w kosztach realizacji zadań 
określonych w § 1 ust. 1 pkt 2-4 Porozumienia aby nastąpiła jak największa unifikacja wysokości kosztów 
realizacji zadań własnych pomiędzy wszystkimi uczestnikami Porozumienia.

5. Kalkulacja stawek opłat (ceny brutto) za zagospodarowanie odpadów w ZUOK, dokonywana będzie zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w Decyzji Komisji Europejskiej (2012/21/UE) i Wytycznych MIiR z dnia 22 września 
2015r.

§ 6. Strony Porozumienia zobowiązują się do wspólnego występowania w procesach aplikowania po środki 
zewnętrzne umożliwiające dofinansowanie przebudowy systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz 
pozyskanie wszelkich dostępnych w danym okresie środków na edukację proekologiczną, programy związane 
z działaniami mającymi na celu zapobieganiu powstawania odpadów komunalnych, wdrożeniu i rozwoju 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych itp.

§ 7. 1. Niniejsze Porozumienie zawiera się na okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 
2029 roku.

2. Każda Strona Porozumienia może je wypowiedzieć z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia, 
w szczególności w przypadku niestosowania się jednej ze Stron do zawartych w nim postanowień.

3. Gmina Sygnatariusz może wypowiedzieć Porozumienie z zachowaniem minimum 1 miesięcznego terminu 
wypowiedzenia, jeżeli na skutek zmian w prawie lub zmiany okoliczności faktycznych dalsze obowiązywanie 
porozumienie będzie pozostawało w sprzeczności z realizacją przez Gminę Sygnatariusza jej zadań w sposób 
celowy i oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego 
doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów lub w sposób umożliwiający terminową 
realizację zadań.

4. Zmiany postanowień niniejszego porozumienia będą uzgadniane w drodze negocjacji w formie pisemnych 
aneksów pod rygorem nieważności.

§ 8. 1. Porozumienie niniejsze podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Miasto Zawiercie zobowiązuje się, a Gmina, będąca stroną niniejszego Porozumienia wyraża zgodę na 
oddanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego niniejszego Porozumienia.

§ 9. Niniejsze Porozumienie sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, 4 dla Miasta Zawiercie 
i jednym dla Gminy Sygnatariusza.
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