
 
                                                                                                                                                   

UCHWAŁA Nr XXVI/273/2016 
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

z dnia 19 lipca 2016 r. 
 
 

w sprawie współdziałania z Gminą Szczecinek w zakresie prowadzenia punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Bornem Sulinowie. 

 
       Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 
uchwala się, co następuje:   
 

§ 1. Wyraża się zgodę na współpracę z Gminą Szczecinek w zakresie prowadzenia oraz 
utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) funkcjonującego 
na terenie Gminy Borne Sulinowo oraz zawarcie porozumienia, którego projekt stanowi 
załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. Upoważnia się Burmistrza Bornego Sulinowa do zawarcia porozumienia, o którym 

mowa w § 1. 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do uchwały Nr XXVI/273/2016 
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 
z dnia 19 lipca 2016 r. 

 
 

 POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE 
z dnia ……………………. 

 w sprawie współdziałania Gminy Szczecinek z Gminą Borne Sulinowo  w zakresie prowadzenia 
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Orła Białego 4 w Bornem 

Sulinowie.   
 Na podstawie art. 10 art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art.74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), w związku z art. 3 ust. 2b ustawy z dnia  
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 
pomiędzy: 
 
Gminą Szczecinek z siedzibą w Szczecinku, ul. Pilska 3, NIP 673-177-25-36, reprezentowaną 
przez Ryszarda Jasionasa – Wójta Gminy Szczecinek,  
a  
Gminą Borne Sulinowo z siedzibą w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości  6, NIP 673-17-
55-213, reprezentowaną przez: Renatę Pietkiewicz-Chmyłkowską – Burmistrza Bornego 
Sulinowa,  
 
łącznie zwanych „stronami”  
 
w wykonaniu Uchwały Rady Gminy Szczecinek Nr …………………. z dnia …………. w 
sprawie współdziałania  Gminy Szczecinek z Gminą Borne Sulinowo  w zakresie 
prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Bornem Sulinowie 
oraz Uchwały Nr …………………z dnia Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w sprawie 
współdziałania  z Gminą Szczecinek w zakresie prowadzenia punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych w Bornem Sulinowie 
 
zostaje zawarte porozumienie o następującej treści: 
  
 §  1. 1.  Gmina Szczecinek powierza, a Gmina Borne Sulinowo przejmuje do wykonania 
realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych zwanego dalej PSZOK dla mieszkańców Gminy Szczecinek. 

2. Gmina Borne Sulinowo zobowiązuje się do prowadzenia przez okres trwania 
niniejszego Porozumienia PSZOK zlokalizowanego na nieruchomości położonej w Bornem 
Sulinowie przy ulicy Orła Białego 4. 

3.  Zadanie objęte niniejszym Porozumieniem realizowane będzie za pośrednictwem 
jednostki – Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 5,  
78-449 Borne Sulinowo. 



§ 2. 1.  Gmina Borne Sulinowo  zobowiązuje   się   wobec   Gminy Szczecinek  do 
przyjmowania odpadów komunalnych  zebranych selektywnie i dostarczanych przez 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zlokalizowanych na terenie Gminy Szczecinek do 
utworzonego PSZOK w lokalizacji wskazanej w § 1 ust 2. 

2.  Zasady korzystania z PSZOK, w tym w szczególności warunki przyjmowania 
odpadów komunalnych oraz sposób rozliczenia kosztów jego funkcjonowania będą określane 
w odrębnie zawieranych umowach na każdy rok kalendarzowy. 

§ 3. 1.  Niniejsze Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony. 
2.  Strony dopuszczają możliwość rozwiązania niniejszego Porozumienia z 6 miesięcznym 

okresem wypowiedzenia. 
3.  Wszelkie zmiany treści niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 
§ 4. 1.  Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego. 
2.  Gmina Szczecinek zobowiązuje się, a Gmina Borne Sulinowo wyraża zgodę na 

oddanie do publikacji niniejszego Porozumienia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 

 
§ 5.  Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa 

dla każdej ze Stron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Uzasadnienie 
 Zgodnie z treścią art. 3 ust. 2b ustawy z dnia 13 września  1996r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach Gmina jest zobowiązana utworzyć co najmniej jeden stacjonarny punkt 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, samodzielnie lub wspólnie z inną gminą. 
Zapis art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi, że 
do wyłącznej własności Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach 
współdziałania z innymi gminami oraz wydzielenia na ten cel odpowiedniego majątku.  
 


