
 

 

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE Nr GK.033.2.5.2018.H 

zawarte dnia 12 kwietnia 2018 r. w Krośnie 

w sprawie powierzenia Gminie Miasto Krosno wybranego zakresu zadania  

utrzymania czystości i porządku w gminie 

pomiędzy: 

Gminą Miasto Krosno, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta 

Krosna - pana Piotra Przytockiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Krosna - pana Marcina 

Połomskiego, zwaną dalej Gminą Przejmującą 

a 

Gminą Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Sanoka - 

Pana Tadeusza Pióro, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Sanoka - Pana Bogdana Florka, zwaną dalej 

Gminą Powierzającą, 

Działając na podstawie: 

-  art. 74 ust. 1  w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: 

Dz.U. z 2017r. poz. 1875), 

- Uchwały Nr XXXVII/738/2016 Rady Miasta Krosna z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody 

na zawarcie porozumienia międzygminnego, zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/787/16 Rady Miasta Krosna 

z dnia 29 grudnia 2016 roku oraz uchwałą Nr LVI/1262/18 Rady Miasta Krosna z dnia 27 lutego 2018 r., 

- Uchwały Nr XLIX/415/18 Rady Miasta Sanoka z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie porozumienia międzygminnego, 

oraz zważywszy, że: 

- utrzymanie czystości i porządku w gminie stanowi zadanie własne gminy istotne dla jej mieszkańców, 

którego prawidłowa realizacja zapewnia ograniczenie oddziaływania produktów działalności człowieka na 

środowisko naturalne, 

- w zakres zadania utrzymania czystości i porządku w gminie wchodzi m.in. problematyka zagospodarowania 

odpadów komunalnych oraz osiągania, wskazanych w przepisach art. 3b i 3c Ustawy UCPG, poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, 

- zgodnie z postanowieniami zaktualizowanego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 

Podkarpackiego z uwzględnieniem lat 2016-2022, Gmina Powierzająca i Gmina Przejmująca należą do 

"Regionu Południowego" gospodarki odpadami komunalnymi, 

- Miasto Krosno dysponuje potencjałem i infrastrukturą zagospodarowania odpadów komunalnych o statusie 

Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych, pozwalającą na realizację powierzonego 

jej zadania, 
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- współpraca Gminy Powierzającej i Gminy Przejmującej w zakresie prowadzenia zagospodarowania 

odpadów komunalnych pozwoli na zagospodarowanie możliwie pełnego strumienia odpadów komunalnych 

wytwarzanych w tej Gminie oraz stworzy warunki prowadzenia tego zagospodarowania po kosztach 

możliwie najniższych, 

- współpraca Gminy Powierzającej i Gminy Przejmującej stwarza warunki pozwalające na skorzystanie 

z funduszy Unii Europejskiej w projektach inwestycyjnych związanych z rozbudową lub modernizacją 

Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Krośnie, 

- modernizacja Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Krośnie przyczyni się do 

osiągnięcia docelowych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami odpadów oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych 

do składowania, 

- 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. U. UE L 7 z dnia 11.01.2012 r.), 

Gmina Przejmująca i Gmina Powierzająca zawiera Porozumienie o następującej treści: 

§ 1.  Gmina Przejmująca oraz Gmina Powierzająca ustalają zgodnie, iż na potrzeby niniejszego 

Porozumienia, określeniom i zwrotom wymienionym poniżej, nadają następujące znaczenie: 

Gmina Powierzająca 

Gmina wymieniona w komparycji Porozumienia, która powierza Gminie 

Miasto Krosno do realizacji określony zakres jej zadania utrzymania 

czystości i porządku w gminie 

Gmina Przejmująca 

/ Miasto Krosno 

Gmina Miasto Krosno, przejmująca do realizacji od Gminy Powierzającej 

określony zakres zadania utrzymania czystości i porządku w gminie 

Ustawa UCPG 
 Ustawa  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 

Ustawa o odpadach  Ustawa  z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987) 

Decyzja 

Decyzja 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. U. UE L 7 z dnia 11.01.2012 r.). 

Wytyczne 

Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie reguł 

dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących 

obowiązek świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym w ramach 

zadań własnych samorządu gminy w gospodarce odpadami komunalnymi 

z dnia 22 września 2015 r. 

Instalacja Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Krośnie 

MPGK-KHK Sp. z 

o.o. 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding 

Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, będące jednoosobową 

spółką Gminy Miasto Krosno 

zadanie utrzymania 

czystości i porządku 

w gminie 

Obowiązkowe zadanie własne gminy wskazane w art. 3 Ustawy UCPG 

przetarg 

przetarg na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

o którym mowa w art. 6d ust. 1 Ustawy UCPG, organizowany przez wójta 

lub burmistrza Gminy Powierzającej 

podmiot odbierający 

odpady komunalne 

podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 9b 
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od właścicieli 

nieruchomości 

Ustawy UCPG 

podmiot prowadzący 

PSZOK 

podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

określony w art. 9c ust. 1a Ustawy UCPG 

pierwszy rok 

realizacji zadania 

powierzonego 

rok 2019, z zastrzeżeniem treści §13 oraz, że rozpoczęcie realizacji zadania 

powierzonego przez daną Gminę Powierzającą może nastąpić nie wcześniej 

niż od dnia zakończenia obowiązywania zawartej przez tą Gminę przed 

dniem zawarcia niniejszego Porozumienia umowy, o której mowa w art. 6d 

ustawy UCPG (przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów lub 

przetarg na odbieranie odpadów) 

zadanie powierzone 
zadanie własne Gminy Powierzającej powierzone do realizacji Gminie 

Miasto Krosno w zakresie wskazanym w § 2 niniejszego Porozumienia 

Regulamin Instalacji 

Regulamin określający zasady korzystania z usług publicznych świadczonych 

przez MPGK-KHK Sp. z o.o. jako operatora Instalacji, a także obowiązki 

MPGK-KHK Sp. z o.o. wobec odbiorców usług 

Rekompensata 

przysporzenia otrzymane przez MPGK-KHK Sp. z o.o. z tytułu świadczenia 

usług w ogólnym interesie gospodarczym, określone w Umowie 

o świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym zawartej pomiędzy 

Gminą Przejmującą a MPGK- KHK Sp. z o.o. 

Istotna inwestycja 

Inwestycja w ramach Instalacji związana z zapewnieniem zdolności 

przerobowych i osiągnięcia efektów ekologicznych dla Gminy Przejmującej 

i Gminy Powierzającej, która ma wpływ na kalkulację cen za 

zagospodarowanie odpadów 

§ 2. 1. Główną ideą zawarcia niniejszego Porozumienia jest współdziałanie Gmin w celu optymalnej 

organizacji systemu gospodarowania odpadami na obszarze Regionu Południowego w taki sposób, aby 

umożliwić Gminie Powierzającej wypełnienie nałożonych na nią obowiązków w zakresie zgodnego 

z wymaganiami prawa zagospodarowania odpadów oraz umożliwić MPGK-KHK Sp. z o.o. pozyskanie 

środków z funduszy Unii Europejskiej na realizację planowanych inwestycji. Gmina Przejmująca zapewni 

przeprowadzenie procesu modernizacji Instalacji ukierunkowując jej funkcjonowanie na intensyfikowanie 

procesów odzysku odpadów, tak aby umożliwić Gminie Powierzającej wypełnienie nałożonych na nią 

obowiązków określonych w art. 3b i 3c Ustawy UCPG. 

2. Mając na uwadze treść ust. 1, Gmina Przejmująca zobowiązuje się zapewnić takie funkcjonowanie 

Instalacji aby maksymalizować odzyski surowcowe z odpadów komunalnych zmieszanych. 

3. Na mocy niniejszego Porozumienia, Gmina Powierzająca powierza Miastu Krosno do realizacji zadanie 

utrzymania czystości i porządku w gminie w zakresie: 

a) zapewnienia utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych 

obejmującym zagospodarowanie w Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych 

w Krośnie, stanowiącej majątek Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej - Krośnieńskiego 

Holdingu Komunalnego Sp. z o.o., zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych 

odbieranych z terenu Gminy Powierzającej, 

b) współpracy z Gminą Powierzającą w osiąganiu docelowych poziomów recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. 

4. Pozostały zakres zadania utrzymania czystości i porządku w gminie pozostaje przy Gminie 

Powierzającej. 
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5. Gmina Przejmująca zobowiązuje się przedstawić do zaopiniowania Gminie Powierzającej informacje 

o planowanych Istotnych inwestycjach (nie dotyczy inwestycji, o których mowa w Preambule), których celem 

będzie zabezpieczenie potrzeb regionu gospodarki odpadami w zakresie prawidłowego zagospodarowania 

zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych wytworzonych w regionie, w szczególności 

o inwestycjach niezbędnych dla optymalnego zabezpieczenia interesów Gminy Powierzającej. Decyzje 

w przedmiocie zrealizowania Istotnych inwestycji w ramach Instalacji, podejmuje ostatecznie Gmina 

Przejmująca po rozważeniu stanowiska przedstawionego przez Gminę Powierzającą. 

6. Gmina Powierzająca nie będzie partycypować w kosztach realizacji inwestycji w Instalacji, w tym 

w szczególności nie będzie partycypować w kosztach Istotnych inwestycji, ani też w kosztach inwestycji 

wskazanych w preambule niniejszego Porozumienia. 

§ 3. 1. Realizacja powierzonego zadania następować będzie poprzez przyjmowanie zmieszanych odpadów 

komunalnych i odpadów zielonych do przetworzenia w Instalacji, na zasadach określonych w Regulaminie 

Instalacji, którego aktualny tekst jest zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miasto 

Krosno. 

2. Realizacja zakresu zadania powierzonego określonego w § 2 ust. 3 lit. (b) następować będzie poprzez 

wspólne wypracowywanie zasad prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym w zakresie 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

3. Gmina Powierzająca zobowiązana jest do organizowania przetargów obejmujących swym przedmiotem 

wyłącznie odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i wskazywać Instalację 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 

Powierzającej, Gmina Powierzająca zobowiązuje te podmioty do przekazywania do Instalacji odpadów 

komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości. 

4. Gmina Powierzająca zobowiązana jest do zapewnienia dostarczania do Instalacji całego strumienia 

odpadów komunalnych zmieszanych i zielonych, odebranych z jej terenu przez podmioty odbierające odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości, wyłonione w wyniku przetargu, stanowiące samorządowy zakład 

budżetowy bądź jednoosobową spółkę Gminy Powierzającej. 

5. W terminie do dnia 30 września 2018 r., Gmina Powierzająca przekaże Gminie Przejmującej wykaz 

podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z obszaru gminy oraz podmiotów 

prowadzących PSZOK. Gmina Powierzająca niezwłocznie, nie rzadziej jednak niż raz w roku - w terminie do 

20 stycznia, przekaże Gminie Przejmującej aktualizację wykazu podmiotów odbierających odpady komunalne 

od właścicieli nieruchomości z obszaru gminy oraz podmiotów prowadzących PSZOK. 

§ 4. 1. Gmina Powierzająca pokrywa koszty realizacji przez Gminę Przejmującą zadania powierzonego 

w formie dotacji celowej. 

2. Kalkulacja stawek opłat (ceny brutto) za zagospodarowanie odpadów w Instalacji, o których mowa  

w § 5 ust. 1 i § 6 ust. 1 Porozumienia, dokonywana będzie zgodnie z wymaganiami zawartymi w Decyzji 

i Wytycznych. Wypełnienie wymagań Wytycznych w zakresie kalkulacji stawek opłat jest warunkiem 

niezbędnym dla umożliwienia pozyskania dofinansowania ze środków UE na planowane w Regionie 

Południowym inwestycje. Kalkulacja stawek opłat stanowi załącznik do informacji, o której mowa w §5 ust.3 

i w § 6 ust.2. 

3. Gmina Przejmująca oświadcza, że zgodnie z ogólnymi wytycznymi do obliczania wysokości 

rekompensaty określonymi w Rozdziale 8 Wytycznych, koszty amortyzacji środków trwałych wytworzonych 

w ramach pozyskanego przez MPGK-KHK Sp. z o.o. dofinansowania ze środków funduszy UE na 

modernizację Instalacji pokrywane będą częściowo tym dofinansowaniem stanowiącym element 

Rekompensaty, zatem amortyzacja tych środków trwałych nie będzie uwzględniana w części sfinansowanej 

dofinansowaniem ze środków UE w cenie usługi, o której mowa w ust. 2, czego skutkiem będą niższe opłaty za 

zagospodarowanie odpadów w Instalacji dla Gminy Powierzającej. Gmina Przejmująca oświadcza dalej, że 

gminy, które nie zawarły porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Miasto Krosno 

wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku w gminie - nie będą mogły korzystać 

z powyższych preferencji. 
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4. Gmina Przejmująca udostępnia Gminie Powierzającej raporty z corocznych kontroli Rekompensaty 

wypłaconej MPGK-KHK Sp. z o.o. Celem tych kontroli będzie zweryfikowanie prawidłowości pobrania 

i wydatkowania Rekompensaty oraz badanie czy MPGK-KHK Sp. z o.o. nie otrzymywała Rekompensaty 

przekraczającej kwotę dopuszczoną przepisami prawa. 

§ 5.  W pierwszym roku realizacji zadania powierzonego: 

1. Kwota dotacji ustalana jest jako iloczyn ilości (w Mg) odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów 

zielonych odebranych z terenu Gminy Powierzającej w roku 2017 oraz skalkulowanych na pierwszy rok 

realizacji zadania powierzonego stawek opłat (cena brutto) za zagospodarowanie 1 Mg poszczególnych 

kategorii (rodzajów) odpadów w Instalacji. 

2. W terminie do dnia 30 czerwca 2018 r., Gmina Powierzająca przekazuje Gminie Przejmującej informację 

o ilości odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów zielonych (w Mg) odebranych z terenu gminy 

w 2017 r. 

3. W terminie do dnia 31 października 2018 r., Gmina Przejmująca przekazuje Gminie Powierzającej 

pisemną informację o kwocie dotacji należnej od Gminy Powierzającej w pierwszym roku realizacji zadania 

powierzonego, z zastrzeżeniem treści §13. 

4. Kwota dotacji przypadająca na Gminę Powierzającą wnoszona jest w 12 równych ratach, płatnych z góry 

do 7 dnia danego miesiąca, na rachunek bankowy Gminy Przejmującej z zastrzeżeniem treści §13 ust.7. 

5. W przypadku, gdy ilość odpadów (w Mg) komunalnych zmieszanych i zielonych przyjętych do 

zagospodarowania w Instalacji z terenu Gminy Powierzającej przekracza o co najmniej 5% średnią miesięczną 

ilość odpadów podaną przez Gminę Powierzającą dla ustalenia kwoty dotacji, Gmina Przejmująca uprawniona 

jest do dokonania modyfikacji kwoty dotacji należnej w pierwszym roku realizacji zadania powierzonego. 

Zmodyfikowana kwota dotacji wiąże Gminę Powierzającą od chwili otrzymania pisemnej informacji od Gminy 

Przejmującej. Postanowienie nie ma zastosowania dla wzrostu ilości odpadów wynikającej z sezonowości ich 

wytwarzania oraz z częstotliwości odbiorów odpadów wynikającej z układu harmonogramu wywozu w danym 

miesiącu. 

§ 6.  W kolejnych latach realizacji zadania powierzonego przez Gminę Przejmującą: 

1. Kwota dotacji należnej od Gminy Powierzającej ustalana jest jako iloczyn szacowanej ilości (w Mg) 

poszczególnych kategorii (rodzajów) odpadów komunalnych, które dostarczone będą w kolejnym roku 

realizacji zadania powierzonego z terenu tej gminy do Instalacji oraz skalkulowanych na dany rok stawek opłat 

(cena brutto) za zagospodarowanie 1 Mg poszczególnych kategorii (rodzajów) odpadów w Instalacji. 

2. W terminie do dnia 31 października roku poprzedzającego kolejny rok realizacji zadania powierzonego, 

Gmina Przejmująca przekazuje Gminie Powierzającej pisemną informację o skalkulowanej kwocie dotacji na 

kolejny rok. 

3. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, kwota dotacji przypadająca na Gminę Powierzającą wnoszona jest 

w 12 równych ratach, płatnych z góry do 7 dnia danego miesiąca, na rachunek bankowy Gminy Przejmującej, 

z zastrzeżeniem treści §13 ust.7. 

4. Rata płatna w miesiącu marcu uwzględnia kwotę ewentualnego wyrównania, stanowiącą różnicę 

pomiędzy wypłaconą kwotą dotacji w roku poprzednim a faktycznie poniesionym kosztem zagospodarowania 

odpadów komunalnych w roku poprzednim. 

5. W przypadku, gdy ilość (w Mg) odpadów komunalnych zmieszanych i zielonych przyjętych do 

zagospodarowania w Instalacji z terenu Gminy Powierzającej przekracza o co najmniej 5% średnią miesięczną 

ilość odpadów przyjętą dla ustalenia kwoty dotacji, Gmina Przejmująca uprawniona jest do dokonania 

modyfikacji kwoty dotacji należnej w kolejnym roku realizacji zadania powierzonego. Zmodyfikowana kwota 

dotacji wiąże Gminę Powierzającą od chwili otrzymania pisemnej informacji od Gminy Przejmującej. 

Postanowienie nie ma zastosowania dla wzrostu ilości odpadów wynikającej z sezonowości ich wytwarzania 

oraz z częstotliwości odbiorów odpadów wynikającej z układu harmonogramu wywozu w danym miesiącu. 

§ 7. 1. Wykorzystanie dotacji następuje poprzez zapłatę należności za realizację powierzonego zadania lub 

ustalenie kwoty należności za realizację powierzonego zadania na podstawie rozmiaru faktycznej realizacji 

powierzonego zadania. 
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2. Dotacja celowa na realizację zadania powierzonego Gminie Przejmującej wykorzystywana jest 

w terminie do dnia 31 grudnia danego roku. 

3. W terminie do 25 stycznia następnego roku, Gmina Przejmująca dokonuje rozliczenia udzielonej przez 

Gminę Powierzającą dotacji celowej poprzez przedstawienie zestawienia ilości poszczególnych kategorii 

odpadów komunalnych dostarczonych z terenu gminy do Instalacji i poniesionego przez Gminę Przejmującą 

kosztu zagospodarowania tych odpadów. 

4. Ewentualny zwrot niewykorzystanej części dotacji celowej dokonywany jest do dnia 31 stycznia 

następnego roku na rachunek bankowy wskazany przez Gminę Powierzającą. 

§ 8. Gmina Powierzająca i Gmina Przejmująca deklarują wolę współpracy w zakresie zagadnień logistyki 

dowozu odpadów komunalnych, prognozowanych zmian strumienia odpadów komunalnych, struktury 

(morfologii) tych odpadów i ewentualnej jej sezonowości, określania zasad prowadzenia selektywnej zbiórki 

oraz konsultowania planów rozwojowych lub modernizacyjnych Instalacji. 

§ 9.  Gmina Przejmująca zapewni przekazywanie Gminie Powierzającej przez operatora Instalacji 

informacji o odpadach, przekazanych z obszaru tej gminy, które poddał procesowi przygotowania do 

ponownego użycia, recyklingu lub przekazał w tym celu innemu posiadaczowi odpadów, w zakresie i formie 

określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. 

§ 10. 1. Ewentualne spory majątkowe związane z realizacją niniejszego Porozumienia będą rozstrzygane 

przez sądy powszechne. 

2. Ewentualne spory kompetencyjne dotyczące zadania powierzonego rozstrzyga Samorządowe Kolegium 

Odwoławcze w Krośnie, a w braku jego właściwości, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie. 

§ 11. 1. Informacje, zawiadomienia i oświadczenia w ramach realizacji niniejszego Porozumienia 

kierowane będą w formie pisemnej na adresy Gminy Przejmującej i Gminy Powierzającej wskazane 

w komparycji Porozumienia. 

2. Gmina Przejmująca i Gmina Powierzająca mogą wskazać osoby do kontaktu w sprawie realizacji 

niniejszego Porozumienia. 

§ 12. 1. Zmiana postanowień niniejszego Porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej. 

2. Niniejsze Porozumienie ma charakter otwarty. Przystąpienie do Porozumienia kolejnej Gminy 

Powierzającej może nastąpić przy akceptacji praw i obowiązków ustalonych w niniejszym Porozumieniu, za 

zgodą Gminy Przejmującej oraz Gminy Powierzającej. Przystąpienie takie następuje w drodze aneksu do 

niniejszego Porozumienia, podpisanego przez wszystkich jego uczestników. 

§ 13. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas oznaczony 12 lat (dwanaście lat) tj. od dnia 1 stycznia 

2019 r. do dnia 31 grudnia 2030 r., z zastrzeżeniem ust.2-7.  

2. Mając na uwadze fakt, że na dzień zawarcia Porozumienia nie został jeszcze ustalony ostateczny 

harmonogram prac montażowych nowego wyposażenia części mechanicznej oraz ostateczny termin 

zakończenia modernizacji Instalacji co wynika z niezakończonych procedur przetargowych, Strony zgodnie 

oświadczają, że przyjmowanie odpadów do Instalacji na zasadach objętych Porozumieniem będzie 

wykonywane od dnia zakończenia modernizacji części mechanicznej i części biologicznej Instalacji 

(planowany termin: 2019r.). 

3. Gmina Przejmująca oświadcza, że w przypadku zaistnienia możliwości rozpoczęcia przyjmowania 

zmieszanych odpadów komunalnych przed zakończeniem modernizacji części biologicznej Instalacji, 

niezwłocznie pisemnie poinformuje Gminę Powierzającą o terminie rozpoczęcia gotowości do  przyjmowania 

tych odpadów przez Instalację. 

4. Gmina Przejmująca oświadcza, że z uwagi na prace modernizacyjne Instalacji, w II półroczu 2018r. 

może wystąpić brak możliwości przyjmowania do Instalacji zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów 

zielonych, które miały być dostarczane do końca 2018r. na mocy dotychczasowej umowy wykonawczej 

obowiązującej w dniu zawarcia niniejszego Porozumienia. W terminie do 31 marca 2018r. Gmina Przejmująca 

pisemnie poinformuje Gminę Powierzającą o konkretnym terminie, z jakim zostanie wstrzymane z ww. 

przyczyn przyjmowanie odpadów na mocy dotychczasowej umowy wykonawczej. 
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5. Przyjmowanie odpadów do Instalacji na zasadach objętych Porozumieniem nastąpi pod warunkiem, że 

Gmina Powierzająca zostanie objęta projektem zgłoszonym przez MPGK-KHK Sp. z o.o. do dofinansowania 

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa: II Ochrona 

Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi, konkurs  

nr POIS.02.02. 00-IW.02-00-203/16. 

6. W braku ziszczenia się warunku, o którym mowa w ust. 5 do dnia 31 grudnia 2018 r., Porozumienie 

niniejsze może zostać rozwiązane z dniem 1 stycznia 2019 r. bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

7. W razie wystąpienia awarii Instalacji lub sytuacji, że nie może ona przyjmować odpadów objętych 

Porozumieniem z innych przyczyn, Gmina Przejmująca niezwłocznie pisemnie poinformuje Gminę 

Powierzającą o czasokresie braku możliwości wykonywania Porozumienia. W tym okresie obowiązek 

zagospodarowania odpadów objętych Porozumieniem ciąży na Gminie Powierzającej. W przypadku gdy 

przewidywany okres nieprzyjmowania przez Instalację odpadów objętych Porozumieniem będzie dłuższy niż 

jeden miesiąc Gmina Powierzająca nie wnosi na rachunek Gminy Przejmującej raty miesięcznej płatnej z góry 

za dany miesiąc, w którym Porozumienie nie będzie wykonywane. W pozostałych przypadkach odpowiednie 

zastosowanie będzie miał §7 ust.3 -4. 

8. W razie utraty przez Instalację statusu Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych 

albo odpowiadającego mu statusu zdefiniowanego w przyszłości w przepisach prawa, Porozumienie może 

zostać rozwiązane za pisemnym wypowiedzeniem z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 

6 miesięcy, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. 

§ 14. 1. Szczegółowe zasady kontraktowe zagospodarowania odpadów w Instalacji, w tym zasady 

kalkulowania stawek opłat (ceny brutto) za zagospodarowanie odpadów i ich kontroli oraz standardów 

funkcjonowania Instalacji określa umowa o świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym z dnia 

29 grudnia 2016r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 19 maja 2017r. (umowa wykonawcza) zawarta pomiędzy Gminą 

Przejmującą a MPGK-KHK Sp. z o.o. jako operatorem Instalacji, stanowiąca załącznik do niniejszego 

porozumienia. Gmina Przejmująca zapewnia, że w przypadku dokonania zamian w umowie wykonawczej 

doręczy niezwłocznie kopię podpisanego aneksu Gminie Powierzającej. 

2. Usługi wykonywane przez MPGK-KHK Sp. z o.o. jako operatora Instalacji oparte są na modelu 

świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym w ramach zadań własnych samorządu gminy 

w gospodarce odpadami komunalnymi zgodnie z Wytycznymi. 

§ 15. 1. Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie w terminie 7 dni od jego ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Podkarpackiego. 

2. Przejęcie realizacji zadania powierzonego przez Gminę Przejmującą następuje na okres 12 lat (dwanaście 

lat) od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2030 r., z zastrzeżeniem § 13. 

3. W przypadku, gdy niniejsze Porozumienie wejdzie w życie po dniu 30 czerwca 2018 r., obowiązki 

Gminy Powierzającej wskazane w § 3 ust. 5 i § 5 ust. 2 Porozumienia podlegają wykonaniu w terminie 30 dni 

od dnia wejścia niniejszego Porozumienia w życie, natomiast obowiązek Gminy Przejmującej wskazany  

w § 5 ust. 3 Porozumienia podlega wykonaniu w terminie 60 dni od dnia wejścia niniejszego Porozumienia 

w życie. 

4. Niniejsze Porozumienie sporządzone zostało w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron, jeden dla MPGK Krosno oraz jeden z przeznaczeniem do publikacji w Dz. Urz. Woj. 

Podkarpackiego. 

GMINA PRZEJMUJĄCA    GMINA POWIERZAJĄCA 

  

Prezydent Miasta Krosna 

 

Piotr Przytocki 

Burmistrz Miasta Sanoka 

 

Tadeusz Pióro 

 

 

Skarbnik Miasta Krosna 

 

Marcin Połomski 

 

 

Skarbnik Miasta Sanoka 

 

Bogdan Florek 
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