
Uchwała Nr XI/410/99
Rady Miasta Szczecina
z dnia 12 lipca 1999r.
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Na podstawie art. 18 ust. 2.pkt. 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz�����������	�
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uchwala, co następuje:
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��������������zczecin oraz Gmina Dobra Szczecińska zawrą porozumienie komunalne w 
zakresie realizacji przedsięwzięcia polegającego na połączeniu procesu pełnej rekultywacji 
starego składowiska w Dołujach z jednoczesną modernizacją w ramach nadbudowy “II” 
piętra w celu �kładowania odpadów komunalnych do wysokości całkowitej sięgającej rzędnej 
ca 72,50 m n.p.m.
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Porozumienie o którym mowa w § 1 stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.
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Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że uchwałę w tej sprawie 
podejmie Rada Gminy Dobra Szczecińska.

Przewodniczący Rady
Dominik Górski

Załącznik Nr 1 do Uchwały XI/410/99
Rady Miasta Szczecina
z dnia 12 lipca 1999r.
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Na podstawie Uchwały Nr ...................... Rady Miasta Szczecina z dnia .................. w sprawie 
zawarcia Porozumienia Komunalnego oraz Uchwały Nr ........... Rady Gminy Dobra 
Szczecińska z dnia ....................... w sprawie zawarcia Porozumienia Komunalnego, zostaje 
zawarte porozumienie komu�alne , zwane dalej “Porozumieniem” pomiędzy:

GMINĄ MIASTO SZCZECIN reprezentowaną przez Zarząd Miasta, w imieniu którego 
działają:
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a GMINĄ DOBRA SZCZECIŃSKA reprezentowaną przez Zarząd Gminy, w imieniu którego 
działają:
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����������� Szczecińska wyraża zgodę na realizację przedsięwzięcia polegającego na 
połączeniu procesu pełnej rekultywacji starego składowiska w Dołujach z jednoczesną 
modernizacją w ramach nadbudowy “II” piętra w celu składowania odpadów komunalnych do 
wysokości cał owitej sięgającej rządnej ca 72,50 m n.p.m.
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Składowisko o którym mowa w § 1 będzie wspólnym składowiskiem odpadów komunalnych 
dla Gminy Miasto Szczecin i Gminy Dobra Szczecińska.
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Gmina Dobra wyraża zgodę na realizację przedsięwzięcia określoneg��!�"�����#�
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1. uzgodnienia przez Gminę Szczecin trasy przejazdu do wysypiska: 



a. drogą w kierunku Okulickiego - Stobno - Dołuje w godzinach 
największego natężenia ruchu samochodowego 

b. drogą w kierunku Ku Słońcu - Mierzyn - Dołuje w godzinach 
najmniejszego natężenia ruchu samochodowego. 

2. Nieodpłatnego przyjęcia dzieci z terenu Gminy Dobra do przedszkoli, szkół 
podstawowych i gimnazjalnych na terenie miasta Szczecina. 
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Gmina Miasto Szczecin zobowiązuje się do wykonania prac o których mowa w § 1 wraz z 
niezbędną infrastrukturą techniczną uwzględniając przepisy prawa polskiego i Unii 
Europejskiej w tym zakresie tj. ochrona środowiska, wód, powietrza i gleby.
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Gmina Dobra Szczecińska oraz Gmina Miasto Szczecin powoła wspólną Radę Nadzorczą do 
nadzoru merytorycznego nad realizacją ww. przedsięwzięcia.
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Gmina Miasto Szczecin zobowiązuje się do sfinansowania całości prac związanych z 
przedmiotową inwestycją.
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1. Gmina Dobra Szczecińska odda w użyczenie grunty w Dołujach o łącznej powierzchni 
6,14 ha Gminie Miasto Szczecin, do czasu eksploatacji nadbudowy “II” piętra i 
zakończenia pełnej rekultywacji terenu. 

2. Po zakończeniu pełnej rekultywacji przedmiotowy teren zostanie protokolarnie 
przekazany Gminie Dobra Szczecińska 
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����%'�%�����$��%��% zawiera się na czas eksploatacji nadbudowy “II” piętra i pełnej 
rekultywacji nadbudowy składowiska w Dołujach.
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Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności.
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Spory mogące powstać w wyniku realizacji niniejszego porozumienia rozstrzygane będą 
przez właściwe miejscowe sądy.
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Porozumienie podpisano w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze 
stron.
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Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

MIASTO SZCZECIN  GMINA DOBRA SZCZECIŃSKA


