Uchwała Nr XL/228/2006
Rady Gminy Frysztak
z dnia 28 lutego 2006 roku
w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Strzyżów dotyczącego ustalenia zasad
korzystania ze składowiska odpadów w Strzyżowie.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 12 oraz art.74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami)
Rada Gminy Frysztak uchwala co następuje:

§1
1. Gmina Frysztak i Gmina Strzyżów zawierają porozumienie, którego celem jest
regulowanie zasad korzystania ze składowiska odpadów stałych zlokalizowanego w
Strzyżowie przy ul. 1-go Maja i ponoszenia nakładów związanych z eksploatacją tego
składowiska.
2. Projekt szczegółowych warunków porozumienia zawiera załącznik do niniejszej
uchwały.
§2
Wykonanie uchwały poprzez zawarcie porozumienia powierza się Wójtowi Gminy Frysztak .
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
§4
Traci moc uchwała Nr IV/34/99 Rady Gminy Frysztak z dnia 17.02.1999 roku w sprawie
zawarcia porozumienia dotyczącego partycypacji w budowie i utrzymaniu wysypiska śmieci

Załącznik do uchwały Nr XL/228/2006
Rady Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2006 r.
POROZUMIENIE
zawarte w dniu.................w Strzyżowie pomiędzy Gminą Strzyżów reprezentowaną przez:
Marek Śliwiński - Burmistrz Strzyżowa
a, Gminą Frysztak reprezentowana przez:
Jan Ziarnik - Wójt Gminy Frysztak
w sprawie zasad współpracy i eksploatacji składowiska odpadów stałych w Strzyżowie
Organy zarządzające gmin, na podstawie uchwał podjętych przez organy stanowiące
Gminy Strzyżów i Gminy Frysztak zawierają porozumienie następującej treści:
§1
Niniejszym porozumieniem Gmina Strzyżów i Gmina Frysztak uzgadniają
zasady przyjmowania odpadów stałych na składowisko w Strzyżowie przy ul. 1-go Maja.
§2
1.
Strony porozumienia ustalają, że przy zakładanej, nominalnej pojemności
składowiska
123.000 m3 orientacyjne udziały w wywozach odpadów z poszczególnych gmin
wynosić będą w wielkościach nominalnych i realnych:
1) Gmina Strzyżów - nominalnie 100.000 m3 , realnie 300.000 m3
2) Gmina Frysztak - 23.000 m3, realnie 69.000 m3
2. Uwzględniając dotychczasowy okres eksploatacji składowiska i ilość odpadów
dostarczonych z terenu poszczególnych gmin, pozostała do zagospodarowana
pojemność składowiska na dzień podpisania porozumienia, w podziale na
poszczególne gminy przedstawia się następująco:
1) Gmina Strzyżów - realnie 246.240 m3
2) Gmina Frysztak - realnie 64.770 m3
3. Wywóz nieczystości z terenu poszczególnych gmin odbywać się będzie z
zachowaniem prawa do pełnego wykorzystania przez poszczególne gminy pojemności
określonych w § 2 ust. 2 aż do całkowitego zapełnienia się składowiska lub
wystąpienia okoliczności uniemożliwiających jego dalsze funkcjonowanie.
4. W ramach pojemności określonych w § 2 ust. 2 gminy mają prawo swobodnego
dysponowania posiadanym potencjałem składowania, wraz z możliwością jego zbycia
na rzecz podmiotu trzeciego.
§3
Gmina Frysztak zobowiązuje się ustalić maksymalne ceny za składowanie odpadów
stałych na składowisku w Strzyżowie w wysokości nie niższej niż rzeczywiste koszty
składowania przedstawione przez podmiot eksploatujący składowisko.
§4

W przypadku zaistnienia konieczności przeprowadzenia prac, opłacenia ekspertyz,
uzyskania stosownych pozwoleń w okresie eksploatacji składowiska czy też po jego
zamknięciu gminy zobowiązują się ponosić koszt tych działań w proporcji określonej w §
2 ust. 1. porozumienia.
§5
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym porozumieniu mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§6
1.
2.

Porozumienie obowiązuje od dnia podpisania.
Z dniem podpisania porozumienia traci moc porozumienie z dnia 23 lutego 1999 r.
§7

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

