
                                                                                                   Projekt

Uchwa a Nr _____/5/______/09

Rady Miejskiej w I owej

z dnia _________________ 2009 roku

w sprawie porozumienia mi dzygminnego dotycz cego przej cia przez Gmin  Wymiarki
zadania zbiorowego zaopatrzenia w wod

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12, w zwi zku z art. 10 ust. 1 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó n. zm. 1) oraz w zwi zku
z art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod
i zbiorowym odprowadzaniu cieków (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 I owej uchwala, co nast puje:

§ 1. 1. Wyra a si  zgod  na zawarcie przez Gmin  I owa porozumienia mi dzygminnego z Gmin
Wymiarki, na podstawie którego Gmina Wymiarki przejmie wykonywanie zadania

asnego Gminy I owa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod  miejscowo ci Borowe
w gminie I owa.

2. Projekt porozumienia, o którym mowa w ust. 1, stanowi za cznik do uchwa y.

§ 2. Wykonanie uchwa y powierza si  Burmistrzowi I owej.

§ 3 . Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone 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.



Za cznik
do Uchwa y Nr __________
Rady Miejskiej w I owej
z dnia ___________ 2009 r.

POROZUMIENIE MI DZYGMINNE

w sprawie przej cia przez Gmin  Wymiarki zada  w asnych Gminy I owa
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod

miejscowo ci Borowe

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó n. zm.) w zwi zku z art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod  i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. z
2006 r. Nr 123, poz. 858 z pó n. zm.) oraz uchwa :
Nr .................................. Rady  Gminy  Wymiarki             z dnia ..............................
Nr .................................. Rady  Miejskiej w I owej        z dnia ..............................

zawarte w dniu ……………………. w Wymiarkach pomi dzy:

1. Gmin  Wymiarki, ul. Ksi cia Witolda 5, 68-131 Wymiarki zwan  dalej „Gmin  Wymiarki”,
reprezentowan  przez Wójta Gminy Wymiarki Henryka Zo otuch  , a

2. Gmin  I owa, ul. eromskiego 27, 68-120 I owa reprezentowan  przez  Burmistrza I owej
Adama Gliniaka,

zwanymi dalej cznie Stronami, a ka da z osobna Stron .

Zwa ywszy, e:

a) stronami Porozumienia Mi dzygminnego s  jednostki samorz du terytorialnego;
b) celem Porozumienia Mi dzygminnego  jest prawid owe wykonywanie zadania w asnego

jednostek samorz du terytorialnego – zbiorowego zaopatrzenia w wod  tj. obs ugi
infrastruktury wodoci gowej na terenie gminy Wymiarki oraz w miejscowo ci Borowe w
gminie I owa;

c)  zawarcie Porozumienia Mi dzygminnego:
- jest uzasadnione faktem, e infrastruktura wodoci gowa na obszarze okre lonym

powy ej stanowi technicznie i funkcjonalnie powi zany system,
- jest uzasadnione faktem, e na obszarze gmin b cych Stronami Porozumienia

Mi dzygminnego obowi zuj  jednolite op aty (taryfy) za dostarczanie wody i wol
Stron jest utrzymanie takiego stanu rzeczy.

W zwi zku z tym, Strony niniejszym zawieraj  Porozumienie Mi dzygminne zwane w dalszej
cz ci „Porozumieniem” w celu wspólnej realizacji ich zadania w asnego jakim jest zbiorowe
zaopatrzenie w wod , na warunkach ni ej okre lonych:



§ 1.

1. Strony wyra aj  zgod  na wspólne wykonywanie zada  publicznych w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wod  dla Gminy Wymiarki i dla miejscowo ci Borowe w Gminie I owa;

2. Gmin  realizuj  przedmiotowe porozumienie dzie Gmina Wymiarki
3. W ciwe organy Gminy Wymiarki tj. Rada Gminy Wymiarki i Wójt Gminy Wymiarki w

wykonaniu niniejszego Porozumienia realizuj  prawa i obowi zki organów gmin okre lone w
ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod  i zbiorowym
odprowadzaniu cieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z pó n. zm.), a w szczególno ci
dotycz ce zatwierdzania taryf okre laj cych ceny i stawki op at za zbiorowe zaopatrzenie w
wod  realizowane przez Zak ad Gospodarki Komunalnej  w Witoszynie  oraz uchwalania
wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urz dze  wodoci gowych b cych w posiadaniu
Zak adu Gospodarki Komunalnej  w Witoszynie.

4. Finansowanie zada  na realizacj  wieloletnich planów rozwoju oraz modernizacj  realizowane
jest:
a) w odniesieniu do sieci wodoci gowej na terenie miejscowo ci Borowe – z bud etu Gminy

owa
b) w pozosta ym zakresie – z bud etu Gminy Wymiarki.

5. Planowanie rozwoju i modernizacji sieci wodoci gowej w miejscowo ci Borowe realizowane
jest na wniosek Gminy I owa.

§ 2.

Zatwierdzenie taryf i uchwalanie wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urz dze
wodoci gowych odbywa  si  b dzie w trybie i na zasadach okre lonych w przepisach ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod  i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U.
z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z pó n. zm.).

§ 3.

1. Gmina Wymiarki deklaruje, e do y wszelkich stara  w celu zapewnienia nale ytego stanu
technicznego infrastruktury wodoci gowej.

2. W wykonaniu niniejszego Porozumienia przedsi biorstwem wodno-kanalizacyjnym w
rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod  i zbiorowym
odprowadzaniu cieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z pó n. zm.), zapewniaj cym
zdolno  posiadanych urz dze  wodoci gowych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilo ci
i pod odpowiednim ci nieniem oraz dostaw wody w sposób ci y i niezawodny, a tak e
zapewniaj cym nale yt  jako  dostarczanej wody b dzie Zak ad Gospodarki Komunalnej  w
Witoszynie

3. Strony deklaruj  swoj  wspó prac  z Zak adem Gospodarki Komunalnej w Witoszynie, w
zakresie niezb dnym dla prawid owej realizacji niniejszego Porozumienia.



§ 4.

1. Strony zgodnie dopuszczaj  mo liwo  wyst pienia jednej z nich z niniejszego Porozumienia.
2. Podstaw  do z enia o wiadczenia o wyst pieniu z Porozumienia jest uchwa a podj ta przez

Rad  Gminy wyst puj cej w przedmiocie wyra enia zgody na wyst pienie z Porozumienia.
3. O wiadczenie organu wykonawczego Strony o wyst pieniu z Porozumienia Mi dzygminnego

powinno zosta  z one po podj ciu uchwa y, o której mowa w ust. 2. O wiadczenie takie
powinno zosta  z one drugiej stronie Porozumienia najpó niej na 3 (trzy) miesi ce przed
ko cem obowi zywania taryfy op at za dostarczenie wody ze skutkiem rozwi zuj cym na ten
dzie . Za skuteczne z enie o wiadczenia o wyst pieniu uwa a si  z enie go w formie
pisemnej wraz z uchwa  Rady Gminy w odpowiednio: Urz dzie Miejskim w I owej b  w
Urz dzie Gminy Wymiarki.

§ 5.

Wszelkie zmiany i uzupe nienia Porozumienia Mi dzygminnego wymagaj  formy pisemnej
pod rygorem niewa no ci.

§ 6.

Wszelkie spory pomi dzy Stronami mog ce powsta  w zwi zku z wykonywaniem Porozumienia
Mi dzygminnego b  rozstrzygane przez s dy powszechne.

§ 7.

Porozumienie Mi dzygminne zawarte zosta o na czas nieokre lony i wchodzi w ycie po up ywie
14 dni od dnia og oszenia go w Dzienniku Urz dowym Województwa Lubuskiego.

§ 8.

Porozumienie Mi dzygminne sporz dzone zosta o i podpisane w dwóch jednobrzmi cych
egzemplarzach, po jednym dla ka dej ze Stron.

Wymiarki, dnia ______________________

Podpisy stron:


