
UCHWAŁA Nr XLVIII / 399 / 2022 

R a d y  G m i n y  K o m a ń c z a  

z dnia 26 października 2022 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Porozumienia międzygminnego Nr GK.033.1.6.2017.L 

zawartego w dniu 27 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Krosno wybranego 

zakresu zadania utrzymania czystości i porządku w gminie. 

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 10 i art. 74 ust. 1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn.zm.) oraz                            

art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                          

(tj. Dz. U. z 2022 r., poz.1297 z późn. zm.), 

 

Rada Gminy Komańcza 

uchwala co następuje: 

 

§1. Wyraża się zgodę na zawarcie Aneksu Nr 4 do Porozumienia międzygminnego Nr 

GK.033.1.6.2017.L zawartego w dniu 27 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Krosno 

wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku w gminie, zaakceptowanego Uchwałą Nr 

XXXVII/140/16  Rady Gminy Komańcza z dnia 28 grudnia 2016r. w przedmiocie wyrażenia zgody na 

zawarcie porozumienia międzygminnego. 

§2. Projekt Aneksu Nr 4 do porozumienia, o którym mowa w  §1, stanowi załącznik do niniejszej 

uchwały. 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza. 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Komańcza 

(-) 

mgr inż. Adam Pasiniewicz 
(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 

 Do Uchwała Nr XLVIII/399/2022 

Rady Gminy Komańcza 

z dnia 26.10.2022r. 

 

 

Projekt Aneksu 

 

ANEKS Nr 4 

z dnia 31 sierpnia 2022r. 

do Porozumienia międzygminnego Nr GK.033.1.6.2017.L z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie 

powierzenia Gminie Miasto Krosno wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku w 

gminie 

 

zawarty  w Krośnie pomiędzy : 

 

Gminą Miasto Krosno, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta 

Krosna - Pana Piotra Przytockiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Krosna - Pana Marcina 

Połomskiego, zwany dalej Gminą Przejmującą 

a 

Gminą Komańcza, Komańcza 166, 38-543 Komańcza  reprezentowaną przez 

Wójta Gminy Komańcza – Pana Romana Bzdyka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Komańcza – 

Pani Katarzyny Rzepka , zwaną dalej Gminą Powierzającą . 

 

Działając na podstawie § 12 ust.  1  Porozumienia  międzygminnego  Nr GK.033.1.6.2017.L z dnia 27 

stycznia 2017r.  r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2017 r. poz. 2391), Strony zgodnie postanawiają 

wprowadzić do Porozumienia następujące zmiany: 

 

PREAMBUŁA 

 

Strony zawierają niniejszy Aneks w celu umożliwienia realizacji przez MPGK KHK Sp. z o.o. 

inwestycji budowy bloku energetycznego opalanego paliwem wytworzonym na bazie pozostałości z 

sortowania odpadów komunalnych na terenie Elektrociepłowni ,,Łężańska" w Krośnie oraz stworzenia 

warunków do skorzystania z finansowania funduszami zewnętrznymi tej inwestycji, i w tym celu 

postanawiają wprowadzić do Porozumienia następujące zmiany: 

 

§ 1. 

1) We  wstępnej  części  Porozumienia   przed  słowami :  ,,Gmina  Przejmująca  i Gmina Powierzająca 

zawiera Porozumienie o następującej treści" dodaje  się tiret dziewiąte o następującej treści: 

„- Współpraca Gminy Powierzającej i Gminy Przejmującej stwarza warunki pozwalające na realizację 

inwestycji budowy bloku energetycznego opalanego paliwem wytworzonym na bazie pozostałości                     

z sortowania odpadów komunalnych na terenie Elektrociepłowni ,,Łężańska" w Krośnie oraz na 

skorzystanie z finansowania funduszami zewnętrznymi tej inwestycji". 

 

2) w § 13 ust. 1 kropkę  zastępuje się przecinkiem, po czym dodaje się słowa: ,,z zastrzeżeniem 

postanowień § 131". 

 

3) po § 13 dodaje się § 131 o następującym  brzmieniu: 

,,Jeżeli do dnia 31 grudnia 2022r. MPGK-KHK Sp. z o.o. rozpocznie realizację inwestycji pod nazwą 

,,Budowa Bloku Energetycznego opalanego paliwem wytworzonym na bazie pozostałości z sortowania 

odpadów komunalnych na terenie Elektrociepłowni ,,Łężańska"  w  Krośnie, to niniejsze Porozumienie 

obowiązuje do upływu 10 lat od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym instalacja Bloku 



Energetycznego zostanie oddana do użytkowania.  O rozpoczęciu  i zakończeniu realizacji  tej inwestycji  

(oddaniu do użytkowania) Gmina Przejmująca zawiadomi niezwłocznie Gminę Powierzającą. W razie 

nie rozpoczęcia inwestycji w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym porozumienie obowiązuje 

do dnia wskazanego w § 13". 

 

4) w § 15 ust. 2 kropkę zastępuje si przecinkiem, po czym dodaje się słowa: 

,,z zastrzeżeniem postanowień § 131" . 

 

§ 2. 

1. Aneks Nr  4  wchodzi w   życie   w  terminie   7   dni  od  jego   ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego . 

2. Pozostałe postanowienia Porozumienia nie ulegają zmianie. 

3. Aneks nr  4 sporządzono  w czterech jednobrzmiących egzemplarzach  - w tym jeden                                          

z  przeznaczeniem   dla   Gminy   Powierzającej   oraz   jeden z przeznaczeniem dla MPGK-KHK Sp. 

z.o.o. 

4. Wniosek o publikację Aneksu Nr 4 w Dzienniku Urzędowym Wojew6dztwa Podkarpackiego 

sporządzi Gmina Przejmująca. 

 

 

 

GMINA PRZEJMUJĄCA     GMINA POWIERZAJĄCA 
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