
                                                                                                              Załącznik do Uchwały Nr  XXXVII/472/05                              
                                                                                                                             Rady Miejskiej w Gryfinie 
                                                                                                                               z dnia 30 czerwca 2005r. 

 
 
 

POROZUMIENIE   -  P r o j e k t 
 
Zawarte w dniu .......................... pomiędzy: 
Gminą – Gryfino z siedzibą w Gryfinie przy ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino NIP 858-172-60-
78,  REGON 811684551 reprezentowaną  przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – 
Henryka Piłata 
a  
Gminą  Widuchowa z siedzibą w Widuchowej przy ul. Grunwaldzkiej 8, 74-120 Widuchowa 
NIP 858-17-26-084 , REGON 811684924 reprezentowaną przez Wójta Gminy Widuchowa – 
Michała Lidwina  
 
zwanymi w dalszej części Stronami 
 
    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12, w związku z art. 74 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 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). 
 

§ 1 
Przedmiotem porozumienia jest  współpraca w zakresie przyjmowania odpadów z terenu 
gminy Gryfino na składowisko odpadów  w Dębogórze w gminie Widuchowa do czasu 
zamknięcia kwatery składowiska oraz przyjmowanie odpadów z terenu gminy Widuchowa na 
składowisko odpadów w Gryfinie.  
 

§ 2 
1.     Gmina Widuchowa  - właściciel składowiska odpadów w Dębogórze zobowiązuje się w 
ramach porozumienia przyjmować na składowisko w Dębogórze odpady komunalne z terenu 
gminy Gryfino. 
2.     Na składowisko odpadów  w Dębogórze przyjmowane będą odpady dozwolone do 
składowania zgodnie z instrukcją eksploatacji składowiska. 
 

§ 3 
1.     Gmina Gryfino – właściciel składowiska odpadów w Gryfinie zobowiązuje się w ramach 
porozumienia  przyjmować odpady z terenu gminy Widuchowa na składowisko odpadów w 
Gryfinie po zamknięciu składowiska w Dębogórze. 
2.      Na składowisko odpadów  w Gryfinie przyjmowane będą odpady dozwolone do 
składowania zgodnie z instrukcją eksploatacji składowiska. 
 

§ 4 
1.      Dostarczający odpady przekazuje na składowisko odpady  wraz z wypełnioną kartą 
przekazania odpadu /Dz.U. Nr 62 poz.628 z 2001r. oraz Dz.U. Nr 152 poz.1736 z 2001r.) 
2.     Ilość odpadów przekazywanych na składowisko odpadów przez Strony ustalana będzie 
na podstawie  wskazań i wydruku komputerowego przy użyciu wagi na składowisku w 
Gryfinie. 
 



§ 5 
1.     Zarządzający składowiskiem  (posiadacz odpadów) nalicza i wnosi na rachunek Urzędu 
Marszałkowskiego   należne  opłaty za korzystanie ze środowiska za umieszczenie odpadów 
na składowisku zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627 z  
2001r). 
 

§ 6 
1.     Strony ustalają, że z chwilą zamknięcia składowiska w Dębogórze, odpady z terenu 
gminy Widuchowa przyjmowane będą na składowisko odpadów komunalnych w Gryfinie. 

2.   Ustala się , że ilość odpadów przekazanych do składowania na składowisku w gminie 
Gryfino pochodzących z terenu gminy Widuchowa odpowiadać będzie ilości odpadów 
przyjętych na składowisko w Dębogórze  w gminie Widuchowa pochodzących z gminy 
Gryfino.  

3. Za przyjęcie odpadów na składowiska dostarczający odpady zapłaci zarządzającemu 
składowiskiem należność za każdy 1 Mg odpadów przeznaczonych do składowania wg 
obowiązujących stawek opłat ustalonych obowiązującymi uchwałami rad gmin. 
4.     Strony ustalają , że opłaty środowiskowe pobierane będą wg jednostkowej stawki opłat 
za umieszczenie odpadów na składowisku według Rozporządzenia Rady Ministrów na dany 
rok kalendarzowy.   
 

§ 7 
1.      Realizacja niniejszego porozumienia poprzedzona będzie podpisaniem umowy 
określającej szczegółowo obowiązki każdej ze Stron. 
2.      Niniejsze porozumienie obowiązuje od dnia podpisania. 
 

§ 8 
W sprawach nieuregulowanych porozumieniem mają zastosowanie przepisy  Kodeksu 
cywilnego.  

§ 9 
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..........................                                                                                              ............................... 
Gmina Gryfino                                                                                               Gmina Widuchowa 
 
 
 
 


