
POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓŁPRACY NA RZECZ POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA 

ATMOSFERYCZNEGO W GMINIE ŁABOWA 

zawarte dnia I kwietnia 2017 roku w Łabowej , pomiędzy : 

Gminą Łabowa, Łabowa 38, 33-336 Łabowa, NIP: 734-351-74-10, REGON: 491892386, w imieniu której działa: 

Wójt Gminy - Marek Janczak, 

zwaną dalej Gminą, 

a: 

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. M. Kasprzaka 25C, 01-224 Warszawa, zarejestrowaną 

w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 

XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000488778, posiadającą numer NIP 5272706082 i nr REGON 

14 7003421 , kapitał zakładowy: 600 050 000,00 zł 

reprezentowaną na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez: 

Dyrektor Regionu Karpackiego- Pawła Sławka, 

zwaną dalej PGNiG OD 

Preambula 

Mając na uwadze potrzebę trwałej poprawy jakości powietrza atmosferycznego w gminie Łabowa, stanowiącej 

warunek konieczny do ograniczenia chorób wywoływanych zanieczyszczeniami pyłowymi, a także praktyczną 

realizację celów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości 

powietrza i czystszego powietrza dla Europy, Strony niniejszego Porozumienia postanawiają nawiązać współpracę na 

warunkach zapisanych w Porozumieniu. 

§ 1 

Obszary współpracy 

Strony Porozumienia pragną osiągnąć cel, jakim jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie poprzez 

eliminację palenisk opalanych paliwem stałym, koncentrując się na następujących działaniach: 

a. Prowadzenie działań informacyjnych edukacyjnych zachęcających mieszkańców Gminy oraz 

przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Gminy do dokonania eliminacji palenisk opalanych 

paliwem stałym i zastępowanie ich piecami na paliwo gazowe (gaz ziemny z sieci dystrybucyjnej), 

b. Ułatwienie dostępu podmiotom wymienionym pod lit. a. do przedstawicieli PGNiG OD oraz umożliwienie 

złożenia stosownych wniosków, podpisania umów kompleksowych dostarczania paliwa gazowego w Urzędzie 

Miejskim w Starachowicach bez konieczności podróży do najbliższego biura obsługi klienta PGNiG OD, 



c. Udzielanie merytorycznego wsparcia przez Strony Porozumienia podmiotom wymienionym pod lit. a. na 

etapie projektowania i realizacji inwestycji związanych ze zmianą palenisk opalanych paliwem stałym na piece 

na paliwo gazowe (gaz ziemny z sieci dystrybucyjnej). 

§2 

Zobowiązania stron porozumienia 

1. PGNiG OD zobowiązuje się nieodpłatnie zapewnić obecność swojego pracownika w miejscu opisanym w ust. 

2 dwa razy w każdym miesiącu obowiązywania Porozumienia wyposażyć pracownika 

w niezbędne dokumenty, informacje i narzędzia umożliwiające realizację celów niniejszego Porozumienia 

ze strony PGNiG OD. Pracownicy PGNiG OD dedykowani do pełnienia dyżurów, o których mowa powyżej 

będą posiadali kompetencje niezbędne do prowadzenia działań informacyjnych, udzielania merytorycznego 

wsparcia i zawierania umów, o czym mowa w§ 1. 

2. Gmina udostępni nieodpłatnie na potrzeby realizacji niniejszego Porozumienia PGNiG OD stanowisko 

znajdujące się w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Łabowej, Łabowa 38, w drugą i trzecią środę każdego 

miesiąca obowiązywania Porozumienia w godzinach pracy Urzędu Gminy, tj. w godz. 7.30 - 15.30. 

3. Gmina oświadcza, że jest jedynym właścicielem ww. lokalu. 

4. Gmina umożliwi PGNiG OD prawidłowe korzystanie z ww. stanowiska, a w szczególności korzystanie z energii 

elektrycznej, centralnego ogrzewania i dostępu do sieci Internet. 

5. PGNiG OD oświadcza, że wymieniona wyżej działalność nie będzie utrudniała funkcjonowania Urzędu, nie będzie 

kolidowała z ogólnie przyjętymi zasadami etycznymi oraz nie będzie powodowała negatywnych skutków dla wizerunku 

Urzędu Miejskiego w Starachowicach. Korzystanie z pomieszczenia w innych dniach i terminach odbywać s ię będzie 

po wcześniejszym uzgodnieniu warunków z Referatem Organizacyjnym Urzędu Miejskiego. 

§3 

Czas obowiązywania Porozumienia 

Porozumienie zostaje zawarta na czas nieoznaczony. 

§4 

Wypowiedzenie Porozumienia 

Każda ze stron może Porozumienie wypowiedzieć z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze 

skutkiem na koniec miesiąca. 

§5 

Formuła Porozumienia 

1. Porozumienie ma charakter otwarty i jawny. 

2. Strony Porozumienia zapraszają inne podmioty do włączenia się do wspólnej real izacji celów Porozumienia. 

3. Strony Porozumienia gwarantują sobie swobodę zawierania indywidualnych umów wzajemnych 

określających szczegółowe zasady współpracy w zakresie realizacji celów wskazanych w § 1 Porozumienia. 



§6 

Postanowienia końcowe 

I. Zmiany umowy będą dokonywane w fonnie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
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