
Uchwała Nr  280/5/XXXIII/09

Rady Miejskiej w Iłowej

z dnia  9 listopada 2009 roku

w sprawie porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Wymiarki
zadania zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12, w związku z art. 10 ust. 1 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 1) oraz w związku
z art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz.
1033 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) - Rada Miejska w Iłowej uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Iłowa porozumienia międzygminnego z Gminą
Wymiarki, na podstawie którego Gmina Wymiarki przejmie wykonywanie zadania
własnego Gminy Iłowa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę miejscowości Borowe
w gminie Iłowa.

2. Projekt porozumienia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.

§ 3 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
 Mirosław Wdowiak

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr
17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241.



Załącznik
do Uchwały Nr 280/5/XXXIII/09
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 9.11. 2009 r.

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE

w sprawie przejęcia przez Gminę Wymiarki zadań własnych Gminy Iłowa
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

miejscowości Borowe

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z
2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) oraz uchwał:
Nr .................................. Rady  Gminy  Wymiarki             z dnia ..............................
Nr .................................. Rady  Miejskiej w Iłowej        z dnia ..............................

zawarte w dniu ……………………. w Wymiarkach pomiędzy:

1. Gminą Wymiarki, ul. Księcia Witolda 5, 68-131 Wymiarki zwaną dalej „Gminą Wymiarki”,
reprezentowaną przez Wójta Gminy Wymiarki Henryka Zołotuchę , a

2. Gminą Iłowa, ul. Żeromskiego 27, 68-120 Iłowa reprezentowaną przez  Burmistrza Iłowej
Adama Gliniaka,

zwanymi dalej łącznie Stronami, a każda z osobna Stroną.

Zważywszy, że:

a) stronami Porozumienia Międzygminnego są jednostki samorządu terytorialnego;
b) celem Porozumienia Międzygminnego  jest prawidłowe wykonywanie zadania własnego

jednostek samorządu terytorialnego – zbiorowego zaopatrzenia w wodę tj. obsługi
infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Wymiarki oraz w miejscowości Borowe w
gminie Iłowa;

c)  zawarcie Porozumienia Międzygminnego:
- jest uzasadnione faktem, że infrastruktura wodociągowa na obszarze określonym

powyżej stanowi technicznie i funkcjonalnie powiązany system,
- jest uzasadnione faktem, że na obszarze gmin będących Stronami Porozumienia

Międzygminnego obowiązują jednolite opłaty (taryfy) za dostarczanie wody i wolą
Stron jest utrzymanie takiego stanu rzeczy.

W związku z tym, Strony niniejszym zawierają Porozumienie Międzygminne zwane w dalszej
części „Porozumieniem” w celu wspólnej realizacji ich zadania własnego jakim jest zbiorowe
zaopatrzenie w wodę, na warunkach niżej określonych:



§ 1.

1. Strony wyrażają zgodę na wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę dla Gminy Wymiarki i dla miejscowości Borowe w Gminie Iłowa;

2. Gminą realizującą przedmiotowe porozumienie będzie Gmina Wymiarki
3. Właściwe organy Gminy Wymiarki tj. Rada Gminy Wymiarki i Wójt Gminy Wymiarki w

wykonaniu niniejszego Porozumienia realizują prawa i obowiązki organów gmin określone w
ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), a w szczególności
dotyczące zatwierdzania taryf określających ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej  w Witoszynie  oraz uchwalania
wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu
Zakładu Gospodarki Komunalnej  w Witoszynie.

4. Finansowanie zadań na realizację wieloletnich planów rozwoju oraz modernizację realizowane
jest:
a) w odniesieniu do sieci wodociągowej na terenie miejscowości Borowe – z budżetu Gminy

Iłowa
b) w pozostałym zakresie – z budżetu Gminy Wymiarki.

5. Planowanie rozwoju i modernizacji sieci wodociągowej w miejscowości Borowe realizowane
jest na wniosek Gminy Iłowa.

§ 2.

Zatwierdzenie taryf i uchwalanie wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych odbywać się będzie w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U.
z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.).

§ 3.

1. Gmina Wymiarki deklaruje, że dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia należytego stanu
technicznego infrastruktury wodociągowej.

2. W wykonaniu niniejszego Porozumienia przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym w
rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), zapewniającym
zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości
i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody w sposób ciągły i niezawodny, a także
zapewniającym należytą jakość dostarczanej wody będzie Zakład Gospodarki Komunalnej  w
Witoszynie

3. Strony deklarują swoją współpracę z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Witoszynie, w
zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji niniejszego Porozumienia.



§ 4.

1. Strony zgodnie dopuszczają możliwość wystąpienia jednej z nich z niniejszego Porozumienia.
2. Podstawą do złożenia oświadczenia o wystąpieniu z Porozumienia jest uchwała podjęta przez

Radę Gminy występującej w przedmiocie wyrażenia zgody na wystąpienie z Porozumienia.
3. Oświadczenie organu wykonawczego Strony o wystąpieniu z Porozumienia Międzygminnego

powinno zostać złożone po podjęciu uchwały, o której mowa w ust. 2. Oświadczenie takie
powinno zostać złożone drugiej stronie Porozumienia najpóźniej na 3 (trzy) miesiące przed
końcem obowiązywania taryfy opłat za dostarczenie wody ze skutkiem rozwiązującym na ten
dzień. Za skuteczne złożenie oświadczenia o wystąpieniu uważa się złożenie go w formie
pisemnej wraz z uchwałą Rady Gminy w odpowiednio: Urzędzie Miejskim w Iłowej bądź w
Urzędzie Gminy Wymiarki.

§ 5.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia Porozumienia Międzygminnego wymagają formy pisemnej
pod rygorem nieważności.

§ 6.

Wszelkie spory pomiędzy Stronami mogące powstać w związku z wykonywaniem Porozumienia
Międzygminnego będą rozstrzygane przez sądy powszechne.

§ 7.

Porozumienie Międzygminne zawarte zostało na czas nieokreślony i wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia go w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

§ 8.

Porozumienie Międzygminne sporządzone zostało i podpisane w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wymiarki, dnia ______________________

Podpisy stron:


