
Uchwała Nr VII/35/2011 

Rady Gminy Czernikowo  

z dnia 17 maja 2011 roku 
 

w sprawie zawarcia porozumowania międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasta  
Toruo części zadao Gminy Czernikowo z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, dotyczącego 
zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie unieszkodliwiania odpadów komunalnych 
poprzez ich przekazywanie na teren Gminy Miasta Toruo do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 
Komunalnych będącego własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o.o. oraz  
stacji przeładunkowej odpadów komunalnych, zlokalizowanej przy ul. Kociewskiej w Toruniu,  
będącej integralną częścią projektu „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów 
Komunalnych dla Bydgosko-Toruoskiego Obszaru Metropolitarnego". 

 

Na podstawie art.18 ust.1 i art.74 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 

Rada Gminy 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1  

1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia trójstronnego pomiędzy Gminą Miasta Toruo, 

Gminą Czernikowo i Miejskim Przedsiębiorstwem Odpadów Sp. Z o.o. w Toruniu dotyczącego 

powierzenia Gminie Miasta Toruo części zadao Gminy Czernikowo z zakresu gospodarki 

odpadami komunalnymi, dotyczącego zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w  

zakresie unieszkodliwiania odpadów komunalnych poprzez ich przekazywanie na teren  

Gminy Miasta Toruo do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych będącego 

własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o.o. oraz stacji  

przeładunkowej odpadów komunalnych, zlokalizowanej przy ul. Kociewskiej w Toruniu, 

będącej integralną częścią projektu „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów 

Komunalnych dla Bydgosko-Toruoskiego Obszaru Metropolitarnego". 

2. Szczegółowy zakres został określony w projekcie porozumienia, który stanowi załącznik do 

niniejszej uchwały. 

§ 2  
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo. 
 
§ 3  

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



Uzasadnienie 

W dniu 3 marca 2011r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Budowa Zakładu 

Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruoskiego Obszaru 

Metropolitarnego" nr POIS.02.01.00-00-007/09-00 pomiędzy NFOŚiGW w Warszawie oraz 

Dyrektorem ds. realizacji inwestycji ProNATURA w Bydgoszczy. Zgodnie z zapisami umowy oraz 

zawartym porozumieniem z dnia 29 października 2009r. pomiędzy Gmina Miasta Toruo a Gminą 

Miasta Bydgoszcz Projekt „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla 

bydgosko-Toruoskiego Obszaru Metropolitarnego" ma objąd swym zasięgiem powiat toruoski oraz 

powiat bydgoski zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie zasad 

dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług 

publicznych w ramach zadao własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami. 

Składowisko w Jackowie, na które obecnie zwożone są odpady komunalne z terenu Gminy 

Czernikowo będzie eksploatowane do 31.12.2014 roku. Zgodnie z wytycznymi Ministra Środowiska i 

Ministra Rozwoju Regionalnego strumieo odpadów komunalnych na terenie województwa kujawsko- 

pomorskiego należy kierowad do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla 

Bydgosko-Toruoskiego Obszaru Metropolitarnego. 

Na terenie Gminy Miasta Toruo powstanie stacja przeładunkowa odpadów komunalnych przy ul. 

Kociewskiej w Toruniu przez, którą będą dostarczane odpady z powiatu toruoskiego do ZTPOK w 

Bydgoszczy. 

Podpisanie porozumienia trójstronnego w dniu dzisiejszym jest czynnością niezbędną dla: 
- zapewnienia strumienia odpadów komunalnych dla budującego się ZTPOK w Bydgoszczy, 
- przekazania pierwszej raty dofinansowania w II kwartale 2011r., 
- zapewnienia w 2014r. zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Czernikowo po 

zamknięciu obecnie eksploatowanego składowiska. 

Ponadto warunki odbioru odpadów, terminów wywozu oraz kosztów będą określone w odrębnej 

umowie, która zostanie zawarta pomiędzy Gminą Czernikowo a MPO Sp. z o.o. w Toruniu. 

Skłaniając się ku wyżej przedłożonemu stanowi faktycznemu zasadnym wydaje się podpisanie 

przedłożonego porozumienia. 



Porozumienie 

zawarte w dniu .......................... w Toruniu 

pomiędzy: 

1) Gminą Czernikowo z siedzibą w Czernikowie przy ul. Słowackiego 12 

posiadającą NIP    i REGON reprezentowaną przez: 

Zdzisława Gawrońskiego - Wójta Gminy Czernikowo 

2) Gminą Miasta Toruń z siedzibą w Toruniu przy ul. Wały Gen Sikorskiego 8 

posiadającą NIP 879-000-10-14 oraz REGON 000596903 reprezentowana przez: 

Michała Zaleskiego-Prezydenta Miasta Torunia 

3) Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu z siedzibą przy ul. 

Grudziądzkiej 159, zarejestrowanym w Krajowym rejestrze Sądowym pod nr 0000151221, 

posiadającym NIP 879-016-92-80 i REGON 870525973 reprezentowanym przez: 

Piotra Rozwadowskiego - Prezesa Zarządu 

Grzegorza Brożka- Zastępcę Prezesa Zarządu 

zwanym w dalszej części porozumienia Spółką 
 

o następującej treści: 
 

§1 

Przedmiotem niniejszego porozumienia jest powierzenie Gminie Miasta Toruń części zadań 

Gminy Czernikowo z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, dotyczącego zaspokajania 

zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie unieszkodliwiania odpadów komunalnych poprzez 

ich przekazywanie na teren Gminy Miasta Toruń do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych będącego własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o.o. 

oraz stacji przeładunkowej odpadów komunalnych, zlokalizowanej przy ul. Kociewskiej w 

Toruniu, będącej integralną częścią projektu „ Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania 

Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitarnego" . 
 
 

§2 
 

Kierując się umową z dnia 3 marca 201 lr. o dofinansowanie projektu „Budowa Zakładu 

Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru 

Metropolitarnego" nr POIS.02.01.00-00-007/09-00 Prezydent Miasta Torunia wyraża zgodę 

na przyjmowanie odpadów z terenu Gminy Czernikowo na teren Gminy Miasta Toruń do 

Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu oraz stacji przeładunkowej 

odpadów komunalnych, zlokalizowanej przy ul. Kociewskiej w Toruniu. 
 

§3 
 

Strony zgodnie ustalają, że odpady komunalne pochodzące od mieszkańców i podmiotów 

gospodarczych z terenu Gminy Czernikowo przyjmowane będą do Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu, którego właścicielem jest Spółka od 

dnia 1.01.2014r. 



      §4 

Strony zgodnie ustalają, że warunki przyjmowania i zagospodarowania odpadów na terenie 

Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu zawarte zostaną w odrębnej 

umowie pomiędzy Gminą Czernikowo a Spółką. 
 

§5 

Gminie Miasta Toruń, Gminie Czernikowo i Spółce przysługuje prawo rozwiązania 

porozumienia za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. 
 

§6 

Wszelkie zmiany treści porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§7 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem, będą miały zastosowanie 

przepisu Kodeksu cywilnego. 

§8 

Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy stronami niniejszego porozumienia poddane 

będą pod rozstrzygnięcie rzeczowo właściwego sądu w Toruniu. 

§9 

Niniejsze porozumienie wchodzi w życie od dnia podpisania. 

§10 

Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 
 

 

 

………………………………………………….. 

Gmina Miasta Toruń 
 

 

 

 

…………………………………………………… 

Gmina Czernikowo 
 

 

 

…………………………………………………… 

Spółka 


