
Uchwała Nr VI/40/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie określenia zasad współpracy Gminy Żyrzyn z Gminą Miasto

Puławy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz

przystąpienia do Puławskiego Regionu Gospodarki Odpadami

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z zamiarem współpracy z innymi

gminami, w szczególności z Gminą Miasto Puławy w zakresie gospodarki

odpadami - Rada Gminy, działając na wniosek Wójta uchwala, co następuje:

§ 1

1.Gmina Żyrzyn przystępuje do Puławskiego Regionu Gospodarki Odpadami

(PRGO) wskazanego w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa

Lubelskiego 2011.

2.Ustala się zasady współpracy Gminy Żyrzyn i Gminy Miasto Puławy w zakresie

odzysku i utylizacji odpadów komunalnych z terenu Gminy Żyrzyn - określone

Porozumieniem Międzygminnym, stanowiącym załącznik do niniejszej

uchwały.

§ 2

Podstawowe zasady współpracy Puławskiego Regionu Gospodarki Odpadami

polegać będą w szczególności na:

1)zapewnieniu dostarczania powstających na terenie Gminy Żyrzyn odpadów

komunalnych do odzysku i utylizacji w instalacjach Zakładu Unieszkodliwiania

Odpadów Komunalnych w Puławach, zarządzanych przez Zakład Usług

Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach,

2)wdrażaniu ustalonych wspólnie programów:

a)zapobiegania powstawania odpadów,

b)bezpiecznego dla środowiska wykorzystywania odpadów i ich

unieszkodliwiania,

c) ograniczania ilości odpadów przeznaczonych do składowania,

d)selektywnego zbierania odpadów,

e)edukacyjnych w zakresie prowadzenia edukacji ekologicznej społeczności

lokalnej,



3)integracji działań organizacyjnych władz samorządowych w obszarze

gospodarki odpadami,

4)prowadzeniu działań na rzecz współpracy stron PRGO w zakresie

innowacyjnych przedsięwzięć w zakresie gospodarki odpadami.

§ 3

Rada Gminy wyraża zgodę na podpisanie przez Gminę Żyrzyn porozumienia

międzygminnego w sprawie gospodarki odpadami o treści stanowiącej załącznik

do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyrzyn.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik do Uchwały Nr VI/40/2011 z 27 czerwca 2011 r.

Porozumienie międzygminne

zawarte w dniu ................. 2011 r. w Puławach pomiędzy:

Gminą Miasto Puławy z siedzibą w Puławach, ul. Lubelskiej 5,

reprezentowaną przez: Janusza Grobla - Prezydenta Miasta Puławy

a Gminą Żyrzyn z siedzibą w Żyrzynie ul. Powstania Styczniowego 10

reprezentowaną przez: Andrzeja Bujka - Wójta Gminy Żyrzyn.

Porozumienie zostaje zawarte w związku z aplikowaniem o środki Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa

VI: Środowisko i Czysta Energia, Działanie 6.1 Ochrona i Kształtowanie

Środowiska Kat. II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi przez

Zakład Usług Komunalnych sp. z o. o w Puławach, dla przedsięwzięcia pn.

"Rozbudowa i modernizacja Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami dla

Miasta Puławy i Gmin Ościennych poprzez rozbudowę i modernizację Zakładu

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach", podpisanymi w 2008

roku listami intencyjnymi, w których strony porozumienia zadeklarowały

przystąpienie do Puławskiego Regionu Gospodarki Odpadami w celu wspólnego

wykonywania zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi,

wynikającymi z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

§ 1

1.Strony Porozumienia wyrażają wspólną wolę wprowadzenia w życie

postanowień Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego 2011

a w szczególności do tworzenia Puławskiego Regionu Gospodarki Odpadami

na bazie rozbudowanego i zmodernizowanego Zakładu Unieszkodliwiania

Odpadów Komunalnych w Puławach.

2.Przedmiotem porozumienia jest utworzenie spójnego, spełniającego

dyrektywy Unii Europejskiej systemu gospodarki odpadami w celu

zapewnienia maksymalnego odzysku i recyklingu odpadów komunalnych z

terenu Miasta Puławy i Gmin przynależnych do Puławskiego Regionu

Gospodarki Odpadami zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla

Województwa Lubelskiego 2011, w tym Gminy Żyrzyn.

§ 2



1.Strony zgodnie postanawiają, że po zrealizowaniu przedsięwzięcia pn.

"Rozbudowa i modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów

Komunalnych w Puławach" gospodarka odpadami komunalnymi w Gminach

prowadzona będzie w oparciu o rozbudowany Zakład Unieszkodliwiania

Odpadów Komunalnych w Puławach.

2.Gmina Miasto Puławy zobowiązuje się do przyjmowania odpadów

komunalnych segregowanych i nie segregowanych zmieszanych z terenu

Gminy Żyrzyn. Odpady komunalne przyjmowane będą na instalacje

eksploatowane przez ZUK Sp. z o.o. w Puławach - Zakład Unieszkodliwiania

Odpadów Komunalnych w Puławach, ul. Dęblińska.

3.Gmina Żyrzyn zobowiązuje się do:

1)dostosowania obowiązujących na terenie Gminy przepisów prawa

miejscowego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi wynikających

z zapisów ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i

porządku w gminach w sposób zapewniający skierowanie całego strumienia

odpadów komunalnych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów

Komunalnych w Puławach,

2)konsultacji wprowadzanych lub zmienianych zasad utrzymania czystości i

porządku w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,

3)wskazywania podczas wydawania zezwoleń na prowadzenie przez

przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych

od właścicieli nieruchomości, jako miejsca odzysku lub unieszkodliwiania

odpadów komunalnych Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych

w Puławach,

4)objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych opakowaniowych,

wielkogabarytowych, budowlanych, niebezpiecznych,

5)współdziałania w zakresie prowadzonej przez Zakład Unieszkodliwiania

Odpadów Komunalnych w Puławach edukacji ekologicznej,

6)przekazywania do dnia 20 stycznia każdego roku kalendarzowego

Zakładowi Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach aktualnej

listy przedsiębiorców oraz jednostek organizacyjnych gminy świadczących

usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z jej terenu i

posiadających na prowadzenie tej działalności ważne zezwolenie,

7)przedkładania do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego do Urzędu

Miasta w Puławach kopii sprawozdań za rok ubiegły z rodzaju i ilości

odpadów komunalnych przekazanych do odzysku lub unieszkodliwiania do

Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach, przez



przedsiębiorców prowadzących odbieranie odpadów komunalnych na

terenie Gminy.

§ 3

1.Niniejsze porozumienie zawiera się na okres 10 lat.

2.Każda ze stron Porozumienia może je wypowiedzieć z zachowaniem 6

miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku niestosowania się jednej ze

stron do zawartych w nim postanowień.

3.Wszelkie zmiany treści niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej w

postaci aneksu.

§ 4

1.Porozumienie niniejsze podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym

Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jego

ogłoszenia.

2.Niniejsze Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących

egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.


