
Uchwała Nr 600/XXIV/2012
Rady Miasta Lublin

z dnia 18 października 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta Lublin 
porozumienia o wzajemnych zobowiązaniach i świadczeniach pomiędzy 

Gminą Lublin i Gminą Lubartów w związku z realizacją inwestycji 
pn. „Budowa III niecki składowiska odpadów innych 

niż niebezpieczne i obojętne w Rokitnie” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 
3 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391) - Rada Miasta Lublin 
uchwala, co następuje: 

§ 1
Wyraża się zgodę na zawarcie przez Prezydenta Miasta Lublin 

porozumienia o wzajemnych zobowiązaniach i świadczeniach pomiędzy 
Gminą Lublin, a Gminą Lubartów w związku z realizacją inwestycji pn. 
„Budowa III niecki składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 
w Rokitnie”. 

§ 2
Treść porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Lublin 

Piotr Kowalczyk
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Załącznik 
do uchwały nr 600/XXIV/2012
Rady Miasta Lublin 
z dnia 18 października 2012 r.

Wstępne Porozumienie

z  dnia  .........................  w  sprawie  wzajemnych  zobowiązań  i  świadczeń  finansowych 
związanych  z  realizacją  inwestycji  pod  nazwą  „Budowa  Niecki  Nr  3  dla  potrzeb 
składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokitnie” zawarte pomiędzy:  
Gminą  Lublin  z  siedzibą  20-109  Lublin,  Plac  Króla  Władysława  Łokietka  1,  NIP 
946257811, Regon 431019514
reprezentowaną przez:

1. ................................................................................

2. ................................................................................

a
Gminą Lubartów z siedzibą  21-100 Lubartów, ul. Lubelska 18A, NIP 7141996904, Regon 
431019951
reprezentowaną przez:

1. ....................................................................................

§ 1
Umawiające się  strony działając  zgodnie  z  art.  10  ustawy z  dnia  8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym  (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.), art. 3 ust. 1 
ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ), oraz art. 3 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 13 września 1996  
roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 poz. 391) ustalają 
wzajemne zobowiązania i świadczenia w związku z realizacją inwestycji tj. Niecki Nr 3 dla  
potrzeb składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokitnie i przyszłym 
jej funkcjonowaniem.

§ 2
Do obowiązków Gminy Lublin należy zapewnienie możliwości  dofinansowania w latach 
2012-2015 następujących zadań inwestycyjnych zgłaszanych przez mieszkańców:

I. Postulaty ogólne  
1.  Wykonanie  jednego  ciągu  chodnika  przy  drodze  powiatowej  na  odcinku  Rokitno  – 
ostatnie  zabudowanie  w  kierunku  „Wysypiska”  wraz  z  poszerzeniem  i  położeniem 
nawierzchni na odcinku Rokitno- Niemce (zakończenie p. § 2 P.6 Umowy 1/91).
2. Partycypacja przy budowie gazociągu (wraz z przyłączami) dla miejscowości Wandzin 
i Trzciniec w kwocie do 1.200.000 zł. i nie więcej niż 80 % wartości inwestycji (górny próg 
partycypacji Gminy Lublin).
3.  Budowa basenu krytego na terenie  posesji  Szkoły Podstawowej  w Wólce Rokickiej 
łącznie z wykonaniem dokumentacji, partycypacja Gminy Lublin w kwocie do 9.000.000 zł.
4. Remont (wymiana dachu) przy Szkole Podstawowej w Wólce Rokickiej – 90.000 zł.
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II. Postulaty dotyczące miejscowości Rokitno.
1.  Wykonanie  nawierzchni  bitumicznych  na  drogach  z  istniejąca  zabudową  (załącznik
     L.P. 5 poz. a – e) – 600.000 zł.
2.  Wykonanie  przyłącza  wodociągowego  do  cmentarza  i  do  parkingu  –  według 
istniejącego projektu (załącznik L.P. 6) – 24.000 zł.
III. Postulaty dotyczące Wólka Rokickiego, Wólka Rokicka – Kolonia.
1. Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drogach (załącznik L.P. 7 poz. a i b) – 450.000zł.
2. Remont budynku OSP w Wólce Rokickiej (załącznik L.P. 8) – 50.000 zł.

IV. Postulaty dotyczące miejscowości Wandzin.  - 925.000 zł
1.  Budowa  drogi  wzdłuż  torów  kolejowych,  ewentualnie  utwardzenie  (załącznik
      L.P. 9 poz. a). 
2. Budowa chodnika przez wieś na długości 2150m. (załącznik L.P. 9 poz. b).
3. Położenie dywanika asfaltowego na drodze gminnej od drogi krajowej K-19 do torów 

kolejowych ( załącznik L.P. 9 poz. c).

V. Postulaty dotyczące miejscowości Baranówka  - 230.000 zł
1. Położenie dywanika asfaltowego na drodze gminnej Baranówka – Trzciniec ( załącznik 

L.P. 10 poz. a). 
2. Budowa drogi gminnej ( załącznik L.P. 10 poz. b). 

VI.  Budowa  chodnika  przy  drodze  wojewódzkiej  829  na  odcinku  Łucka  –  Rokitno  na 
długości 7,5 km; szerokości chodnika – 1,5m. Współfinansowanie przez gminę Lublin w 
wysokości 35 % ceny ustalonej  przetargu, tj. około 600.000 zł. realizacja 2013r. (załącznik 
L.P. 11). 

VII.   Dopuszcza się  możliwość wykonania  innych zadań niż  w pkt.  I  -VI  o  zbliżonych 
kosztach.

VIII.  Przekazanie  dotacji  celowej  przez Gminę Lublin  na  zadania inwestycyjne nastąpi 
najpóźniej na 3 dni przed terminem płatności faktur za wykonane roboty na konto Gminy 
Lubartów nr: 12 1240 2409 1111 0010 2025 7821. 

§ 3
Do  obowiązków  Gminy  Lublin  należy  zapewnienie  w  okresie  od  dnia  podpisania 
ostatecznego  porozumienia  do  czasu  zakończenia  eksploatacji  Składowiska  Odpadów
w Rokitnie:
1. Nieodpłatnego zaopatrzenia w wodę do limitu 100 l/mieszkańca/dobę dla mieszkańców 

miejscowości Rokitno, Wólka Rokicka, Wólka Rokicka-Kolonia, Baranówka, Wandzin,
Trzciniec i nieodpłatny odbiór ścieków od mieszkańców w/w miejscowości.

2. Pokrycia kosztów zużycia gazu w limicie miesięcznym 50 m3 na jedno gospodarstwo
rodzinne dla mieszkańców miejscowości: Rokitno, Wólka Rokicka, Wólka Rokicka –  
Kolonia, Baranówka, Wandzin, Trzciniec.

3.  Objęcie  patronatem  klubu  sportowego  PERŁA w  Rokitnie  przez  przedsiębiorstwo
zajmujące się eksploatacją Składowiska Odpadów.

4.  W  przypadku  zaprzestania  realizacji  przez  Związek  Komunalny  Gmin  Ziemi
Lubartowskiej  nieodpłatnego  odbioru  odpadów  komunalnych  z  miejscowości:  
Rokitno, Wólka Rokicka, Wólka Rokicka – Kolonia, Baranówka, Wandzin, Trzciniec, taki 
obowiązek przejmie Miasto Lublin.

5. Zapewnienia preferencyjnej stawki na składowanie odpadów w Rokitnie dla pozostałych 
mieszkańców Gminy Lubartów.
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§ 4
Do obowiązków Gminy Lubartów należy:
1. Podjęcie przez Radę Gminy Lubartów uchwały pozwalającej na rozpoczęcie prac nad 

zmianą  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego
Gminy  Lubartów  i  uchwały  dotyczącej  wprowadzenia  zmian  w  miejscowym  planie
zagospodarowania  przestrzennego  gminy  w  takim  wymiarze  i  zakresie  aby  była
zagwarantowana  możliwość  budowy  Niecki  Nr  3  składowiska  odpadów  innych  niż
niebezpieczne i obojętne w Rokitnie.

2.  Zapewnienie  pełnej  realizacji  zadań  inwestycyjnych  opisanych  w  §  2  niniejszego
porozumienia,  w  tym  przeprowadzenia  procedur  przetargowych  zmierzających  do  
wyłonienia wykonawcy, prawidłowego rozliczenia zadań inwestycyjnych.

3.  Pełne  rozliczenie  przekazanych  dotacji  na  zadania  inwestycyjne  nastąpi  w  terminie
do  31  stycznia  roku  następującego  po  roku,  w którym zostały  przekazane  środki  
finansowe przez Gminę  Lublin.

 
§ 5

Gmina  Lubartów  zastrzega  sobie  prawo  kontroli  realizacji  rozbudowy  i  eksploatacji 
składowiska  odpadów innych  niż  niebezpieczne  i  obojętne  w  Rokitnie  pod  względem 
zgodności  z  dokumentacją  techniczną  oraz  wymogami  ochrony  środowiska,  w  tym  z 
bezwzględnym zakazem składowania odpadów niebezpiecznych. W przypadku odstępstw 
od procesów budowy lub technologii składowania Gmina Lubartów zastrzega sobie prawo 
do poinformowania odpowiednich organów w celu wstrzymania budowy lub eksploatacji  
składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie.

§ 6
Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7
Porozumienie wiążące obie Strony zgodnie z art. 18. ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.  zm.) oraz 
art.  216  ust.  2  pkt.  5  i  art.  220 ust.  1  ustawy z  dnia  27  sierpnia  2009r.  o  finansach 
publicznych (Dz.  U.  z  2009r.  Nr  157,  poz.  1240 z późn.  zm.),  zostanie podpisane po 
podjęciu odpowiednio uchwał Rady Miasta  Lublin oraz uchwał Rady Gminy Lubartów.

§ 8
Powyższe porozumienie jest formą wsparcia finansowego Gminy Lubartów przez Gminę 
Lublin i nie ogranicza potencjału finansowego Gminy Lublin.

§ 9
Porozumienie  zostało  sporządzone  w  6  jednobrzmiących  egzemplarzach  po  3 
egzemplarze dla Gminy Lublin i po 3 egzemplarze dla Gminy Lubartów.

 ...........................................                                                 ...........................................

Gmina Lublin       Gmina Lubartów
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Załącznik do porozumienia  zawartego w dniu .....................................
pomiędzy Gminą Lublin a Gminą Lubartów

L.P. Nazwa zadania inwestycyjnego

1
2
3 Budowa basenu krytego przy szkole w Wólce Rokickiej

4 Wymiana dachu na szkole w Wólce Rokickiej

5

Modernizacja dróg w miejscowości Rokitno:

a)
b) uliczka k. Brzozowskiego -do boiska
c)
d) od dr. woj.829 do oczyszczalni ścieków 
e) od dr pow.1560 L do przepompowni w Rokitnie

6 Wykonanie przyłącza wodociągowego do cmentarza i parkingu

7
Modernizacja dróg w miejscowości Wólka Rokicka i Wólka Rokicka-Kolonia

a) od drogi wojewódzkiej nr 829 do przystani kajakowej
b)

8 Remont budynku strażnicy OSP

9 a) budowa drogi wzdłuż torów kolejowych
b) budowa chodnika przez wieś wzdłuż drogi gminnej
c)

10
Modernizacja dróg w miejscowości Baranówka

a) położenie dywanika asfaltowego na drodze gminnej Baranówka-Trzciniec
b) budowa drogi wewnętrznej od drogi woj.. 829 do drogi gminnej  103360 L

11

Łączna szacowana kwota realizacji zadań inwestycyjnych 

Szacunkowa 
wartość realizacji 
zadania w złotychWykonanie jednego ciągu chodnika przy drodze w miejscowości Rokitno wraz z jej 

poszerzeniem i położeniem nawierzchni bitumicznej na drodze nr 1556L na odcinku Rokitno 
- Niemce

2 500 000,00     
Partycypacja przy budowie gazociągu dla miejscowości Wandzin i Trzciniec 1 200 000,00     

9 000 000,00     

90 000,00     

600 000,00     od poseji Karwata-do posesji Kabasińskiego

od dr.woj.829- Podlodowski do skrzyż z dr od Sadurskiego

24 000,00     

450 000,00     
droga wewnetrzna w tym wydzielana z działek indywid.

50 000,00     
Modernizacja dróg w miejscowości Wandzin

925 000,00     
położenie dywanika asfaltowego na drodze gminnej od drogi K-19 do torów 
kolejowych

230 000,00     

Współfinansowanie budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 829 na odcinku Łucka-
Rokitno

600 000,00     

15 669 000,00     
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