
Projekt

z dnia  30 stycznia 2013 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY TURAWA

z dnia 7 lutego 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Opole zadań z zakresu 
zagospodarowania odpadów komunalnych przez gminy: Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Gogolin, 
Komprachcice, Lewin Brzeski, Łubniany, Murów, Olszanka, Ozimek, Popielów, Prószków, Tarnów Opolski, 

Turawa. 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 3, art.10 ust. 1, 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, zm. 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, Nr 167, poz. 1759, 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 poz. 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, Nr 217, 
poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), w związku z 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.2012 r., poz. 391, zm. Dz. U. 2012 r., poz. 951 - Rada 
Gminy Turawa uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Rada Gminy Turawy wyraża zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego (zwanego dalej 
Porozumieniem Międzygminnym) pomiędzy Miastem Opole a Gminami: Chrząstowice, Dabrowa, Dobrzeń 
Wielki, Gogolin, Komprachcice, Lewin Brzeski, Łubniany, Murów, Olszanka, Ozimek, Popielów, Prószków, 
Tarnów Opolski, Turawa w sprawie powierzenia Miastu Opole zadań z zakresu zagospodarowania odpadów 
komunalnych, obejmujących odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z terenów ww. gmin 
w regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych rozbudowywanej w ramach Projektu pn. 
”Kompleksowa rozbudowa miejskiego składowiska odpadów w Opolu jako element Regionalnego Zakładu 
Zagospodarowywania Odpadów” będącego własnością Spółki Zakład Komunalny Spółka z o o. z siedzibą 
w Opolu, w okresie od dnia podpisania Porozumienia Międzygminnego do 31 grudnia 2035 r. 

2. Sposób finansowania oraz zasady realizacji powierzonych zadań określi Porozumienie Międzygminne, 
którego projekt stanowi załącznik nr 1. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Adam Prochota
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr………………  

                                                                     z dnia 7 lutego 2013 r. 

 

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE 

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

 pomiędzy: 

Miastem  Opole , Rynek – Ratusz, reprezentowanym przez:  

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

zwanym w dalszej części porozumienia „Przyjmującym” 

a  

1. Gminą Chrząstowice  

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

2. Gminą Dąbrowa 

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

3. Gminą Dobrzeń Wielki  

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

4. Gminą Gogolin  

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

5. Gminą Komprachcice 

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

6. Gminą Lewin Brzeski  

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

7. Gminą Łubniany 

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

8. Gminą Murów 

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

9. Gminą Olszanka 

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

10. Gminą Ozimek 

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

11. Gminą Popielów 

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

12. Gminą Prószków 

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

13. Gminą Tarnów Opolski 

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

14. Gminą Turawa 

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. 
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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). 

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 służące 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. Opłata powyższa,  ponoszona przez Uczestników Porozumienia stanowić 

będzie całkowity udział w kosztach realizacji powierzonego zadania. 

§ 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, 
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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. 

§ 6 

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. 

§ 7 

1. Niniejsze Porozumienie zawiera się na okres od dnia jego podpisania do dnia 

31.12.2035r. 

2. Wszelkie zmiany treści niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci 

aneksu, pod rygorem nieważności. 

§ 8 

1. Porozumienie niniejsze podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego. 
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2. Przyjmujący zobowiązuje się, a Uczestnicy Porozumienia wyrażają zgodę na oddanie do 

publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego treści niniejszego 

porozumienia. 

§ 9 

Niniejsze Porozumienie sporządzono w 15 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

Prezydent Miasta Opola  

Wójt Gminy Chrząstowice 

Wójt Gminy Dąbrowa,  

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki 

Burmistrz Gogolina 

Wójt Gminy Komprachcice 

Burmistrz Lewina Brzeskiego 

Wójt Gminy Łubniany 

Wójt Gminy Murów 

Wójt Gminy Olszanka 

Burmistrz Ozimka 

Wójt Gminy Popielów 

Burmistrz Prószkowa 

Wójt Gminy Tarnów Opolski 

Wójt Gminy Turawa 
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