
UCHWAŁA NR LIV/478/2014
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 25 lutego 2014 r.

w sprawie zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Swarzędz, 
a Gminą Kostrzyn w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców i firm 

zlokalizowanych w miejscowości Paczkowo, gmina Swarzędz.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3, art. 10 , art. 18 ust. 2 pkt. 12 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (T.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zmianami) oraz 
art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (T.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zmianami)  
uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Swarzędz 
i Gminą Kostrzyn w zakresie powierzenia Gminie Kostrzyn zadań z zakresu zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę, z wykorzystaniem urządzeń wodociągowych stanowiących własność 
Gminy Kostrzyn, mieszkańców części miejscowości Paczkowo, gmina Swarzędz. 

§ 2. 

Treść projektu Porozumienia Międzygminnego z Gminą Kostrzyn  stanowi załącznik 
do niniejszej uchwały. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE

w sprawie przejęcia przez Gminę Kostrzyn od Miasta i Gminy Swarzędz zadań w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę oraz hurtowej dostawy wody. 

Na podstawie art. 10 ust. l i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.  
U. z 2013, poz. 594 ze zmianami) w związku z art. 3 ust. 2 pkt 2 oraz 6 ust.1a ustawy z dnia 7 czerwca 
200l r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. 2006 r., nr 
123, poz. 858 ze zmianami) oraz uchwał:.............................................................

zawarte w dniu ......................... roku w ....................................... pomiędzy:
Gminą Kostrzyn reprezentowaną przez Burmistrza Gminy Pawła Iwańskiego

a

Gminą Swarzędz, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Annę Tomicką

zwanymi dalej łącznie Stronami, a każda z osobna Stroną.

Zważywszy, że:

1.  Strony  Porozumienia  Międzygminnego  są  jednostkami  samorządu  terytorialnego,  na  których 
obszarze  podmiotem  obsługującym  infrastrukturę  wodociągową  oraz  dostarczającym  wodę  do 
kilkunastu mieszkańców Paczkowa oraz kilku firm w Paczkowie i w zakresie hurtowej dostawy wody 
do studni wodomierzowej usytuowanej na granicy Gmin: Kostrzyn –Swarzędz 

jest Zakład Komunalny w Kostrzynie – jednostka organizacyjna Gminy Kostrzyn,

2.  Zawarcie Porozumienia Międzygminnego jest uzasadnione faktem, że:

a) infrastruktura wodociągowa na obszarze Stron Porozumienia Międzygminnego stanowi technicznie 
i funkcjonalnie powiązany system, lecz którego poszczególne elementy posadowione w granicach 
administracyjnych  Gmin  stanowią  przedmiot  odrębnej  własności  Stron  Porozumienia 
Międzygminnego; 

b) Gmina Kostrzyn wspiera w zakresie zbiorowego zaopatrzenia  w wodę Gminę Swarzędz poprzez 
dostarczanie wody do kilkunastu mieszkańców Paczkowa, kilku firm w Paczkowie oraz wspiera w 
zakresie hurtowej dostawy wody Gminę Swarzędz dostarczając wodę do studni wodomierzowej 
usytuowanej na granicy Gmin: Kostrzyn –Swarzędz. 

Zatem  Strony  niniejszym  zawierają  Porozumienie  Międzygminne  w  celu  wspólnej  realizacji  ich 
zadania  własnego  jakim  jest  zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę  oraz  hurtowa  dostawa  wody,  na 
warunkach niżej określonych:

Rady Miejskiej w Swarzędzu
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/478/2014

z dnia 25 lutego 2014 r.
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§1

Strony  wyrażają  zgodę  na  wspólne  wykonywanie  zadań  publicznych  w  zakresie  zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków powierzają Gminie Kostrzyn  realizację 
powyższego zadania, co także oznacza, że właściwe organy Gminy Kostrzyn (tj. odpowiednio Rada 
Gminy Kostrzyn i Burmistrz Gminy Kostrzyn) realizują prawa i obowiązki organów gmin określone 
w ustawie z dnia 7 czerwca 200l r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu  
ścieków (Dz.  U.  2006 r.,  (t.j.  Dz.U.  2006  r.,  nr  123,  poz.  858  ze  zmianami)  a  w szczególności 
dotyczące zatwierdzania taryf określających ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i  
zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane przez Zakład Komunalny w Kostrzynie i w zakresie 
hurtowej  dostawy  wody  Dyrektorowi  Zakładu  Komunalnego  na  podstawie  przepisów  kodeksu 
cywilnego. 

§2

Zatwierdzenie taryf 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 (tj.  
Dz.U. 2006 r., nr 123, poz. 858 ze zmianami).                                                               

§3
Strony deklarują  swoją  współpracę w zakresie  niezbędnym dla  prawidłowej  realizacji  niniejszego 
Porozumienia.

§4

1. Dostawa  wody  odbywać  się  będzie  na  podstawie  umowy  o  zaopatrzenie  w  wodę  oraz   na 
podstawie umowy o hurtową dostawę wody. 

2. Opłata  za  zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę  ustalana  będzie  w  wysokości  równej  taryfie 
obowiązującej dla Gminy Kostrzyn, w zakresie hurtowej dostawy wody cena będzie wynikała z 
umowy o hurtową dostawę wody.

3.  Rozliczenia za pobór wody obywać się będą na podstawie wskazań  wodomierzy.

4. Płatności  za  zużytą  wodę,  będą  uiszczane  na  podstawie   faktury  wystawionej  przez  Zakład 
Komunalny w Kostrzynie.

                                                             
§5

1. Wystąpienie Strony z Porozumienia Międzygminnego następuje na podstawie uchwały jej Rady.

2. Oświadczenie  organu  wykonawczego  Strony  o  wystąpieniu  z  Porozumienia  Międzygminnego 
powinno  zostać  złożone  drugiej  Stronie  po  podjęciu  uchwały,  o  której  mowa  w  ust.  l.  
Oświadczenie takie powinno zostać złożone najpóźniej na 3 (trzy) miesiące przed końcem roku 
kalendarzowego.  Złożenie  oświadczenia  o  wystąpieniu  w  terminie  opisanym  w  zdaniu 
poprzedzającym skutkuje w stosunku do Strony składającej takie oświadczenie wystąpieniem jej z  
Porozumienia Międzygminnego z końcem roku kalendarzowego.

 §6

Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  Porozumienia  Międzygminnego  wymagają  formy  pisemnej  pod 
rygorem nieważności.
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 §7

Wszelkie spory pomiędzy Stronami mogące powstać w związku z wykonywaniem Porozumienia 
Międzygminnego będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Gminy Kostrzyn.

§8

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

§ 9

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

Podpisy Stron:

…………………………                           …………………………

Burmistrz Gminy Kostrzyn              Burmistrz Gminy Swarzędz
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Uzasadnienie
Zgodnie art. 7 ust. 1 pkt. 3, art. 10 , art. 18 ust. 2 pkt. 12 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (T.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zmianami) 
oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (T.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zmianami) 
zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę 
należy do zadań własnych gminy. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 
r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (T.j. Dz. U. z 2006 
r. Nr 123 poz. 858 z późn. zmianami) w razie wspólnego wykonywania przez gminy w/w 
zadania wymagane jest zawarcie porozumienia międzygminnego i powierzenie tego zadania 
jednej z nich. Prawa i obowiązki organów gminy wykonują odpowiednio właściwe organy 
gminy wskazane w porozumieniu. 

Wyżej wymienione przesłanki stanowią podstawę do zawarcia porozumienia 
międzygminnego.

Id: 6B70B592-80B7-4AB8-AB30-17EE6AD386D7. Podpisany Strona 1




