
UCHWAŁA NR XXV/21,2/18
RADY GMINY ADAMOW

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Miastem Zamość porozumienia międzygminnego

Na podstawie art. 7 ust. I pkt 3, art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
osamorządzie gmirmym (t.j. Dz.U. z2017 r. poz. 1875 ze zm.) iart.3 ust. 2b ustawy zdnia 13 września
1996 r. outrzymaniu czystości iporządku w gminach (t.j. Dz.U. z20l7 r. poz. 1289 ze zm.) Rada Gminy
Adamów uchwala, co nastepuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Wójta Gminy Adamów porozumienia międzygminnego z Miastem
Zamość, dotyczącego powierzenia Miastu Zamość zadania własnego gminy, polegającego na prowadzeniu
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Gminy Adamów, na terenie Miasta
Zamość.

§ 2. Zasady współpracy Miasta Zamość iGminy Adamów określa porozumienie, stanowiące załącznik do
niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Adamów.
§ 4. Porozumienie podlega ogłoszeniu W Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Uchwały Nr XXV/212/18
Rady Gminy Adamów
z dnia 29 marca 2018 r.

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE
z dnia 2018r.

w sprawie powierzenia Miastu Zamość zadania własnego gminy polegającego na prowadzeniu punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Gminy Adamów, na terenie Miasta

Zamość

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 10 ust. 1 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) i art. 3 ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku W gminach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.), uchwały Nr ..................... .. Rady Miasta Zamość
z dnia ................. .. 2018r. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gmíną Adamów porozumienia
międzygminnego oraz uchwały Rady Gminy Adamów Nr ...................... .. z dnia ............... .. 2018r. w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie z Miastem Zamość porozumienia międzygminnego pomiędzy:

Miastem Zamość zsiedzibą ul. Rynek Wielki 13, 22- 400 Zamość reprezentowanym przez Pana
Andrzeja Wnuka - Prezydenta Miasta Zamość

OYHZ

Gminą Adamów zsiedzibą Adamów llb, 22- 442 Adamów reprezentowaną przez Pana Dariusza
Szykułę - Wójta Gminy Adamów, łącznie zwanych "stronami",

zostaje zawarte porozumienie 0 następującej treści:
§1. Strony niniejszego porozumienia ustalają zasady wspólnego działania wzakresie współtworzenia

iprowadzenia stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) dla
mieszkańców Gminy Adamów na terenie Miasta Zamość.

§2. Gmina Adamów powierza, aMiasto Zamość przyjmuje do wykonania realizację zadania własnego
gminy polegającego na prowadzeniu stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
(PSZOK) dla mieszkańców Gminy Adamów na terenie Miasta Zamość.

§3. Miasto Zamość zobowiązuje się do prowadzenia przez okres trwania porozumienia, stacjonarnego
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), zlokalizowanego przy ulicy Droga
Męczenników Rotundy 2, 22 - 400 Zamość.

§ 4. Miasto Zamość zobowiązuje się do stworzenia warunków do przyjmowania i zagospodarowania
odpadów komimalnych zebranych selektywnie i dostarczonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
na terenie Gminy Adamów w lokalizacji wskazanej w § 3.

§ 5. Zadanie objęte niniejszym porozumieniem będzie realizowane przez Miasto Zamość za pośrednictwem
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu z siedzibą ul. Krucza 10, 22 - 400 Zamość.

§ 6. Zasady korzystania z PSZOK W tym w szczególności warunki przyjmowania odpadów komunalnych
oraz sposób rozliczania kosztów odbioru izagospodarowania odpadów, będą określone w odrębnej umowie
zawartej z podmiotem o którym mowa w § 5.

§ 7. Gmina Adamów zobowiązuje się do ponoszenia kosztów odbiom i zagospodarowania odpadów
komunalnych na zasadach wynikających z umowy o której mowa W § 6.

§8. 1. Gmina Adamów zobowiązuje się do corocznego przekazywania Miastu Zamość dotacji celowej
z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów funkcjonowania PSZOK.

2. Gmina Adamów przekaże Miastu Zamość dotację celową na 2018r. W wysokości .......... .. zł (słownie:
........................................ .. złotych), na rachunek bankowy Miasta Zamość w PKO BP S.A. o/Zamość
Nr 56 1020 5356 0000 1602 0007 6877, w terminie do dnia 30 czerwca 2018r.
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3. Wysokość dotacji, o której mowa w ust. 1 na kolejne lata będzie ustalana przez strony wterrninie do
30 paździemika roku poprzedniego.

4. Dotacja na kolejne lata będzie przekazywana jednorazowo w terminie do 31 maja, wkażdym roku
obowiązywania porozumienia, na rachunek bankowy Miasta Zamość, po wcześniejszym podpisaniu aneksu do
porozumienia.

5. Miasto Zamość przedłoży Gminie Adamów rozliczenie dotacji w terminie do dnia 31 stycznia danego
roku, za rok poprzedni.

6. Dotacja podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych,
liczonymi od dnia wpływu dotacji na rachunek bankowy Miasta Zamość, wprzypadku niepełnego bądż
niezgodnego zprzeznaczeniem jej wykorzystania. Ewentualny zwrot dotacji wraz zodsetkami nastąpi na
rachunek bankowy Gminy Adamów.

§ 9. l.Niniejsze porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.
2. Strony dopuszczają możliwość rozwiązania porozumienia z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia.
3. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Spory oraz roszczenia mogące wyniknąć na tle realizacji umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie

sądów powszechnych.
§ 10. 1. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
2. Gmina Adamów zobowiązuje się, a Miasto Zamość wyraża zgodę na oddanie do publikacji niniejszego

porozumienia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ ll. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Miasto Zamość Gmina Adamów
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