POROZUMIENIE NR SOO.031.77.2011
MIĘDZYGMINNE
z dnia 22 listopada 2011 r.
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Gdynia zadania
w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
Gmina Gdynia reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Gdynia – Pana Wojciecha Szczurka
oraz
Gmina Szemud reprezentowana przez: Wójta Gminy Szemud – Pana Zbigniewa Engelbrechta, wykonując
uchwały:
Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2011r. numer XIII/258/11 w sprawie zawarcia porozumienia
międzygminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Gdynia zadania w zakresie gospodarki odpadami
komunalnymi
oraz
Rady Gminy Szemud z dnia 28 października 2011r. numer XV/132/2011 w sprawie zawarcia porozumienia
międzygminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Gdynia zadania w zakresie gospodarki odpadami
komunalnymi, zawarły porozumienie, o następującej treści:
§ 1. 1. Gmina Szemud przekazuje Gminie Gdynia a Gmina Gdynia przejmuje od Gminy Szemud do
wykonania, wynikające z ustawy o odpadach, obowiązkowe zadanie publiczne własne Gminy Szemud obejmujące
sprawę gospodarki odpadami komunalnymi w zakresie zapewnienia budowy, utrzymania i eksploatacji własnych
lub wspólnych z innymi gminami instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
2. Gmina Gdynia przejmuje prawa i obowiązki, związane z powierzonym jej zadaniem publicznym określonym
w ust.1 tj. zobowiązuje się do przyjmowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Szemud do unieszkodliwiania
i odzysku w instalacji opisanej poniżej w ust.3.
3. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, Gmina Gdynia będzie wykonywała poprzez utrzymanie i eksploatację
wybudowanych instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zakładu
zagospodarowania odpadów położonego w Łężycach, gmina Wejherowo, który prowadzony jest przez spółkę
międzygminną „EKO DOLINA” Sp. z o.o., w której Gmina Gdynia jest większościowym udziałowcem.
§ 2. 1. Gmina Miasta Gdynia zapewnia, iż wysokość opłat za przyjęcie odpadów z terenu Gminy Szemud do
unieszkodliwiania i odzysku w instalacji opisanej w §1 ust. 3 , określona w cenniku usług świadczonych przez
„EKO DOLINA” Sp. z o.o., która eksploatuje tę instalację, będzie równa wysokości opłat za przyjmowanie do tej
instalacji odpadów z terenu Gminy Gdynia.
2. Szczegółowe warunki przyjmowania do wskazanej w §1 ust. 3 instalacji unieszkodliwiania i odzysku
odpadów z terenu Gminy Szemud określa regulamin świadczenia usług w zakładzie zagospodarowania odpadów
prowadzonym przez „EKO DOLINA” Sp. z o.o. z siedzibą w Łężycach.
§ 3. Gmina Szemud zobowiązuje się do prowadzenia na swoim terenie działań zmierzających do minimalizacji
ilości odpadów kierowanych do składowania w obiektach kwater składowych zakładu opisanego w §1 ust. 3 i
będzie prowadziła na swoim terenie w okresie obowiązywania niniejszego porozumienia system selektywnej
zbiórki odpadów „u źródła”, a w jego ramach zapewni warunki ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji kierowanych na kwatery składowe.
§ 4. 1. Gmina Szemud zobowiązana jest do udziału w kosztach poniesionych w związku z realizacją zadania
publicznego, które niniejszym porozumieniem zostało powierzone Gminie Gdynia w zakresie zobowiązań
opisanych w §1, w wysokości obliczonej jako udział w wartości wytworzenia tj. nakładów inwestycyjnych oraz
utrzymania instalacji unieszkodliwiania odpadów wskazanej w § 1 ust. 3, ilości mieszkańców Gminy Szemud
i masy odpadów dostarczanej od nich do tej instalacji w celu ich unieszkodliwienia i odzysku.
2. Wysokość rocznego udziału Gminy Szemud w kosztach, obliczona według metodologii, wskazanej w ust.1
wynosi kwotę 255 382zł [dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote].
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§ 5. 1. Udział w kosztach, o których mowa w § 4 porozumienia, pokrywany będzie przez Gminę Szemud
w okresach kwartalnych, w wysokości stanowiącej 1/4 [jedna czwarta] kwoty rocznego udziału w kosztach
realizacji powierzonego zadania, w wysokości wynoszącej kwartalnie kwotę 63 845,50zł [sześćdziesiąt trzy tysiące
osiemset czterdzieści pięć 50/100 złotych].
2. Z zastrzeżeniem postanowienia ust.3, Gmina Szemud zobowiązuje się do zapłaty Miastu Gdynia należnych
z tytułu udziału w kosztach realizacji przekazanego zadania - kwot wymienionych w ust.1, z góry, w terminie do
10-go każdego miesiąca kalendarzowego.
3. Za pierwszy kwartał roku 2012 Gmina Szemud zapłaci Gminie Gdynia kwotę wskazaną w ust.1 nie później
niż do dnia 31 stycznia 2012roku – włącznie z tym dniem.
4. Zapłata następować będzie na rachunek bankowy Gminy Gdynia w Nordea Bank Polska SA oddział
w Gdyni nr 37 1440 1026 0000 0000 0033 9245.
5. Terminem płatności jest data uznania rachunku bankowego Gminy Gdynia.
6. W przypadku zmiany rachunku wymienionego w ust. 4, Gmina Gdynia powiadomi Gminę Szemud
o zaistniałej zmianie w formie pisemnej i wskaże w tym powiadomieniu rachunek bankowy, na który po zmianie,
Gmina Szemud będzie dokonywać zapłaty z tytułu niniejszego porozumienia.
7. W przypadku przekroczenia terminu zapłaty zakreślonego w ust. 2 oraz ust.3 , Gmina Szemud jest
zobowiązana do zapłaty odsetek jak za zaległości podatkowe, które będą naliczane od wartości nie zrealizowanej
w terminie płatności za każdy dzień opóźnienia.
§ 6. 1. Porozumienie obowiązuje od 01 stycznia 2012roku.
2. Porozumienie zawarto na czas określony tj. do 31 grudnia 2020 roku.
3. Porozumienie może zostać rozwiązane, za zgodą obu Gmin wyrażoną , pod rygorem nieważności, w formie
pisemnej.
4. Każda z Gmin może rozwiązać porozumienie jednostronnie poprzez jego wypowiedzenie, wymagające dla
swojej ważności zachowania formy pisemnej.
5. Okres wypowiedzenia wynosi 6 [sześć] miesięcy z terminem na koniec roku kalendarzowego.
§ 7. 1. Strony porozumienia poddają spory majątkowe wynikłe z porozumienia rozstrzygnięciu sądu
powszechnego właściwego miejscowo dla Gminy Gdynia.
2. Zmiany treści porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 8. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Prezydent Miasta Gdynia
Wojciech Szczurek

Wójt Gminy Szemud
Zbigniew Engelbrecht
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