UCHWAŁA NR …/___/19
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH
z dnia 29 listopada 2019 roku
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Poświętne i Gminą
Łapy powierzającego Gminie Łapy realizację zadania własnego Gminy Poświętne w
zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków terenu
Gminy Poświętne
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 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2019r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019r. poz.
1309, poz. 1696 i poz. 1815), oraz art. 3 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j. t. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1437) Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:
§1
1. Upoważnia się Burmistrza Łap do zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy
Gminą Poświętne i Gminą Łapy w zakresie powierzenia Gminie Łapy do wykonania zadania
z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu
Gminy Poświętne, z wykorzystaniem urządzeń, stanowiących własność Gminy Poświętne.
2. Projekt porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do Uchwały Nr …./…/19
Rady Gminy Łapy
z dnia 29 listopada 2019 r.
POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE
w sprawie powierzenia Gminie Łapy realizacji zadania własnego Gminy Poświętne w
zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z
miejscowości terenu Gminy Poświętne
zawarte w dniu ................ 2019 r.
Przez wzgląd na:
1) 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 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.509 ze zm.),
2) art.3 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1437),
3) Uchwały Nr ... / .... ./19 Rady Gminy Poświętne w sprawie zawarcia porozumienia
międzygminnego pomiędzy Gminą Poświętne i Gminą Łapy powierzającego Gminie Łapy
realizację zadania własnego Gminy Poświętne w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu Gminy Poświętne
4) Uchwały Nr .. ./. .. /2019 Rady Gminy Miejskiej w Łapach w sprawie zawarcia
porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Poświętne i Gminą Łapy powierzającego
Gminie Łapy realizację zadania własnego Gminy Poświętne w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu Gminy Poświętne,
strony
Gmina Łapy, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy, NIP: 9662106860, REGON
050659094, reprezentowaną przez Burmistrza Łap Krzysztofa Gołaszewskiego przy
kontrasygnacie Skarbnika Gminy Łapy Marty Anny Sokół,
oraz
Gmina Poświętne, 18-112 Poświętne 21, NIP: 9661949154, REGON 050659616,
reprezentowaną przez Wójta Gminy Poświętne Witolda Łapińskiego przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy Poświętne Anny Zawadzkiej,
ustalają co następuje:
§1.
1. Gmina Poświętne powierza a Gmina Łapy przejmuje, obowiązek prowadzenia zadania
własnego Gminy Poświętne z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków z terenu Gminy Poświętne.
2. Zadanie o którym mowa w ust. 1 polegające na realizacji obowiązków i praw określonych
w ustawie z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków, przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz innych
obowiązujących aktach prawnych, będzie realizowane przez Gminę Łapy przy wykorzystaniu
urządzeń własnych, urządzeń stanowiących własność Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łapach (dalej Spółka), a także urządzeń
stanowiących własność Gminy Poświętne. Poprzez urządzenia należy rozumieć urządzenia
wodne i urządzenia kanalizacyjne w rozumieniu artykułu 2 pkt. 14 i 16 ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

3. Gmina Poświętne nadal będzie realizowała tą część zadań własnych, których przedmiotem
jest ustalanie kierunków rozwoju, budowa i rozbudowa urządzeń oraz opracowywanie
wieloletnich planów rozwoju i modernizacji tych urządzeń na terenie Gminy Poświętne.
4. Gmina Poświętne wyraża na to zgodę, aby Gmina Łapy zadanie wymienione w ust. 1
wykonywała poprzez Spółkę, uprawnioną do wykonywania tych zadań.
§ 2.
W celu realizacji zadań wyżej wymienionych, na czas trwania porozumienia, Gmina
Poświętne przekaże Spółce, stanowiące jej własność urządzenia na podstawie umowy
użyczenia a Spółka urządzenia te przyjmie oraz zobowiązuje się do ich używania zgodnie z
ich przeznaczeniem.
§3
1. Do zadań Gminy Łapy na mocy niniejszego porozumienia będą należały wymienione
poniżej czynności, związane z wykonywaniem zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu Gminy Poświętne:
a) administrowanie, naprawy, usuwanie awarii, bieżące utrzymanie i eksploatacja urządzeń
stanowiących własność Gminy Poświętne zapewniające dostawę wody i odbiór ścieków w
sposób ciągły,
b) zapewnienie niezawodnej dostawy wody i odbioru ścieków,
c) niezwłoczne usuwanie awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
d) wydawanie warunków na podłączanie się nowych odbiorców do sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej oraz uzgadnianie dokumentacji, określającej warunki przyłączenia się nowych
odbiorców do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ,
e) sprawowanie bieżącej kontroli dostawców ścieków w szczególności w zakresie ich ilości,
stanu i jakości oraz zgodności z wydanymi warunkami przyłączenia i zawartą umową,
f) udział w przeglądach i odbiorach końcowych nowych połączeń,
g) zawieranie umów z dostawcami ścieków oraz prowadzenie ich rozliczania,
h) prowadzenie ewidencji zawierającej informacje o ilości i jakości odebranych ścieków oraz
przekazywanie jej corocznie do Gminy Poświętne,
i) uczestniczenie oraz składanie wyjaśnień podczas kontroli urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych przeprowadzanych przez upoważnione do tego organy,
j) badanie i kontrola jakości dostarczanej wody,
2. Dostawa wody i odbiór ścieków z terenu Gminy Poświętne będzie odbywać się zgodnie z
regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującym na terenie Gminy
Poświętne.
§4
1. Opłaty pobierane za usługi wodociągowo- kanalizacyjne z Gminy Poświętne stanowią
przychód Spółki, realizującej zadania przyjęte na mocy niniejszego porozumienia przez
Gminę Łapy. Spółka ponosić będzie wszelkie koszty i inne opłaty związane z korzystaniem z
przekazanego mienia w celu realizacji usług.
2. Dla celów związanych z realizacją przepisów regulujących podatek od nieruchomości
związany z korzystaniem z przekazanego mienia, Gmina Poświętne przekaże Gminie Łapy
wykaz urządzeń kanalizacyjnych wraz z ich wartością ewidencyjną ustaloną na dzień
podpisania umowy użyczenia.
3. Kalkulacja ceny za dostawę wody i odprowadzanie ścieków nie będzie zawierała podatku
od nieruchomości jedynie w przypadku, gdy urządzenia oddane do bezpłatnego używania i
grunty na, których się one znajdują zostaną zwolnione z tego podatku. W przypadku, kiedy w
okresie obowiązywania Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, w

której nie będą uwzględnione stawki podatku od nieruchomości, będzie obowiązywała
uchwała Rady Gminy Poświętne, w której nie będzie przedmiotowego zwolnienia, Gmina
Poświętne będzie zobowiązana wyrównać stratę Spółce z tego tytułu w wysokości należnego
podatku.
§5
W okresie obowiązywania niniejszego porozumienia, stawki opłat za dostawę wody i
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Poświętne ustalane będą w obowiązującej Taryfie
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków zatwierdzanej przez właściwy
urząd regulacyjny w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
§6
1. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.
2. Rozwiązanie porozumienia następuje na podstawie uchwały właściwej rady gminy.
3. Oświadczenie organu wykonawczego strony o rozwiązaniu porozumienia powinno zostać
złożone po podjęciu uchwały, o której mowa powyżej z zachowaniem rocznego okresu
wypowiedzenia, ze skutkiem na ostatni dzień roku kalendarzowego.
4. Strony mogą uzgodnić inne warunki rozwiązania porozumienia.
5. W przypadku rozwiązania porozumienia strony zobowiązane są do dokonania wzajemnych
rozliczeń w zakresie kosztów oraz poczynionych nakładów.
§7
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Porozumienia wymagają formy przewidzianej dla
jego zawarcia.
§8
1. Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.
2. Gmina Łapy zobowiązuje się przekazać do publikacji niniejsze porozumienie.
§9
Porozumienie sporządzone zostało w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze
dla każdej ze Stron.

Burmistrz Łap

Wójt Gminy Poświętne

Krzysztof Gołaszewski

Witold Łapiński

Skarbnik Gminy Anna Marta Sokół

Skarbnik Gminy Anna Zawadzka

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w razie wspólnego
wykonywania przez gminy zadania, jakim jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzanie ścieków, określone w ustawie prawa i obowiązki
organów gminy określa porozumienie międzygminne.
Zawarcie porozumienia międzygminnego jest uzasadnione faktem, że
infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna położona na obszarze należącym do
stron porozumienia międzygminnego, stanowi technicznie i funkcjonalnie
powiązany system, którego poszczególne elementy posadowione są w granicach
administracyjnych Gmin i stanowią przedmiot odrębnej własności stron
porozumienia międzygminnego.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym „podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi
gminami” należy do wyłącznej właściwości rady gminy w związku z tym, rada
gminy wyraża zgodę na zawarcie porozumienia.
Uchwała nie powoduje skutków finansowych dla budżetu Gminy Łapy.

