
UCHWAŁA NR 649/XXXV/2013
RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE

z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie  częściowego powierzenia prowadzenia zadań własnych gminy z zakresu zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków do prowadzenia przez Gminę Lubaczów,

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ust 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ) oraz 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).  

Rada Miejska w Lubaczowie
postanawia, co nast ępuje:

§ 1. 
WyraŜa zgodę na powierzenie Gminie Lubaczów zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia  w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków z wykorzystaniem urządzeń  wodociągowych i  kanalizacyjnych,
stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubaczów na obszarze Gminy Miejskiej Lubaczów.

§ 2. 
UpowaŜnia Burmistrza Miasta Lubaczowa do zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy
Gminą Miejską Lubaczów i Gminą Lubaczów w zakresie przejęcia przez Gminę Lubaczów do
wykonania zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
na obszarze Gminy Miejskiej Lubaczów z wykorzystaniem urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubaczów.

§ 3. 
Treść porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. 
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji BudŜetowo - Gospodarczej Rady Miejskiej w
Lubaczowie 

§ 5. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubaczowa.

§ 6. 
Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego

§ 7.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

Do Uchwały Nr 649/XXXV/2013
Rady Miejskiej w Lubaczowie

z dnia 26 czerwca 2013 r.

Zgodnie z art.3 ust.1ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
jest zadaniem własnym gminy. 
RównieŜ zgodnie z art. 7.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zaspokajanie
zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, naleŜy do zadań
własnych gminy. 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.
Zawarcie porozumienia o treści przedstawionej w uchwale pozwoli na ujednolicenie obsługi w zakresie
dostawy wody i odbioru ścieków dla mieszkańców obydwu gmin, których posesje połoŜone są na
styku granic administracyjnych Gminy Miejskiej Lubaczów i Gminy Lubaczów i nie ma moŜliwości
zbiorczego opomiarowania dostawy wody, lub odprowadzenia ścieków.



Załącznik do Uchwały Nr 649/XXXV/2013
Rady Miejskiej w Lubaczowie
z dnia 26 czerwca 2013 r.

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE

        w sprawie wzajemnego powierzenia częściowej realizacji zadania własnego w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

zawarte w dniu ………………………

pomi ędzy Gmin ą Lubaczów,  z siedzib ą w Lubaczowie ul. Jasna 1
reprezentowan ą przez:
Pana Wiesław Kapla, Wójta Gminy Lubaczów,
zwaną w dalszej cz ęści Porozumienia „Gmin ą Lubaczów” 

a

Gmin ą Miejsk ą Lubaczów,  z siedzib ą w Lubaczowie ul. Rynek 26:
reprezentowan ą przez:
Panią Marię Magoń, Burmistrza Miasta Lubaczowa,
zwaną w dalszej cz ęści Porozumienia „Gmin ą Miejsk ą Lubaczów”

Na podstawie:
1. art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o   samorządzie  gminnym  (Dz. U. z
2013 r., poz. 594), 
2. art. 3 ust. 1 i 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 ze zm.),
3. Uchwały Nr ……/……….2013 Rady Miejskiej w Lubaczowie w sprawie w sprawie  częściowego
powierzenia prowadzenia zadań własnych gminy z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków do prowadzenia przez Gminę Lubaczów,
4. Uchwały Nr……../………2013 Rady Gminy Lubaczów w sprawie przejęcia do wykonania przez
Gminę Lubaczów częściowego zadania z zakresu właściwości Gminy Miejskiej Lubaczów tj.
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

porozumiewaj ące si ę strony ustalaj ą co nast ępuje: 

§ 1

1. Gmina Miejska Lubaczów powierza, a  Gmina Lubaczów przyjmuje częściowy obowiązek
prowadzania zadań własnych Gminy Miejskiej Lubaczów z  zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków.

2. Gmina Lubaczów powierza, a Gmina Miejska Lubaczów przyjmuje częściowy obowiązek
prowadzenia zadań własnych Gminy Lubaczów z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzenia ścieków.

§ 2

1. Zadania o których mowa w §1 polegają na realizacji obowiązków i praw określonych w ustawie o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz.
858 ze zm.), przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz innych obowiązujących aktach prawnych,
będą realizowane przez Gminę Lubaczów przy wykorzystaniu urządzeń własnych a takŜe urządzeń
będących własnością Gminy Miejskiej Lubaczów.



2. Zadania o których mowa w §1 polegają na realizacji obowiązków i praw określonych w ustawie o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz.
858 ze zm.), przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz innych obowiązujących aktach prawnych,
będą realizowane przez Gminę Miejską Lubaczów przy wykorzystaniu urządzeń własnych a takŜe
urządzeń będących własnością Gminy Lubaczów.

3. Gmina Miejska Lubaczów nadal będzie realizowała tą część zadań własnych, których przedmiotem
jest ustalenie kierunków rozwoju, budowa i rozbudowa urządzeń oraz opracowywanie wieloletnich
planów rozwoju i modernizacji tych urządzeń na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów.

4. Gmina Lubaczów nadal będzie realizowała tą część zadań własnych, których przedmiotem jest
ustalenie kierunków rozwoju, budowa i rozbudowa urządzeń oraz opracowywanie wieloletnich planów
rozwoju i modernizacji tych urządzeń na terenie Gminy Lubaczów.

§ 3

1. Gmina Miejska Lubaczów przyjmuje do wiadomości i wyraŜa na to zgodę, aby Gmina Lubaczów
zadania wymienione w § 1 pkt 1 i § 2 pkt 1 wykonywała poprzez Referat Infrastruktury Komunalnej i
Rolnictwa Urzędu Gminy w Lubaczowie.
2.  Gmina  Lubaczów przyjmuje do wiadomości i wyraŜa na to zgodę, aby Gmina Miejska Lubaczów
zadania wymienione w § 1 pkt 2 i § 2 pkt 2 wykonywała poprzez Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie.

§ 4

1. Do zadań Gminy Miejskiej Lubaczów na mocy niniejszego Porozumienia naleŜały będą wymienione
poniŜej czynności, związane z wykonywaniem zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Lubaczów zakresie terytorialnym
uwidocznionym na załączonej  mapie, stanowiącej Załącznik Nr 1 do  Porozumienia i wykazu punktów
orientacyjnych granic usytuowania przyjmowanych urządzeń, stanowiącego Załącznik Nr 2 do
Porozumienia:
a. administrowanie, bieŜące utrzymanie i eksploatacja urządzeń stanowiących własność Gminy
Lubaczów,
b. zapewnienia ciągłej dostawy wody i niezawodnego odbioru ścieków,
c. niezwłoczne usuwanie awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
d. wydawanie warunków na podłączenie się nowych odbiorców do sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej,
e. wydawanie dokumentów określających warunki przyłączenia się nowych odbiorców do  sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej,
f. sprawowanie bieŜącej kontroli nowych odbiorców wody i nowych dostawców ścieków celem
ustalenia momentu rozpoczęcia poboru wody lub odprowadzania ścieków,
g. dokonywanie regularnych odczytów wodomierzy,
h. udział w przeglądach i odbiorach końcowych nowych połączeń,
i. utrzymanie w naleŜytym stanie urządzeń oraz wykonywanie ich remontów i napraw, jak równieŜ
przywrócenie terenu do stanu poprzedniego,
j. zawieranie umów z odbiorcami wody i dostawcami ścieków oraz prowadzenie ich  rozliczenia w myśl
stosownych postanowień Regulaminu,
k. prowadzenie ewidencji zawierającej informacje o ilości i jakości sprzedanej wody i odebranych
ścieków,
l. uczestniczenie oraz składanie wyjaśnień podczas kontroli urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych przeprowadzonych przez upowaŜnione do tego organy

2. Do zadań Gminy Lubaczów na mocy niniejszego Porozumienia naleŜały będą wymienione poniŜej
czynności, związane z wykonywaniem zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Miejskiej Lubaczów zakresie terytorialnym
uwidocznionym na załączonej  mapie, stanowiącej Załącznik Nr 1 do  Porozumienia i wykazu punktów
orientacyjnych granic usytuowania przyjmowanych urządzeń, stanowiącego Załącznik Nr 2 do
Porozumienia:
a. administrowanie, bieŜące utrzymanie i eksploatacja urządzeń stanowiących własność Gminy
Miejskiej  Lubaczów,



b. zapewnienia ciągłej dostawy wody i niezawodnego odbioru ścieków,
c. niezwłoczne usuwanie awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
d. wydawanie warunków na podłączenie się nowych odbiorców do sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej,
e. wydawanie dokumentów określających warunki przyłączenia się nowych odbiorców do  sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej,
f. sprawowanie bieŜącej kontroli nowych odbiorców wody i nowych dostawców ścieków celem
ustalenia momentu rozpoczęcia poboru wody lub odprowadzania ścieków,
g. dokonywanie regularnych odczytów wodomierzy,
h. udział w przeglądach i odbiorach końcowych nowych połączeń,
i. utrzymanie w naleŜytym stanie urządzeń oraz wykonywanie ich remontów i napraw, jak równieŜ
przywrócenie terenu do stanu poprzedniego,
j. zawieranie umów z odbiorcami wody i dostawcami ścieków oraz prowadzenie ich  rozliczenia w myśl
stosownych postanowień Regulaminu,
k. prowadzenie ewidencji zawierającej informacje o ilości i jakości sprzedanej wody i odebranych
ścieków,
l. uczestniczenie oraz składanie wyjaśnień podczas kontroli urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych przeprowadzonych przez upowaŜnione do tego organy

§ 5

1. W zakresie obowiązywania niniejszego porozumienia dostawa wody i odbiór ścieków w na terenie
Gminy Miejskiej Lubaczów będzie odbywać się zgodnie z regulaminem dostarczania wody i
odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie Gminy Lubaczów, przyjętym przez radę Gminy
Lubaczów uchwałą ………………  w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków.
2. W zakresie obowiązywania niniejszego porozumienia dostawa wody i odbiór ścieków w na terenie
Gminy Lubaczów będzie odbywać się zgodnie z regulaminem dostarczania wody i odprowadzania
ścieków, obowiązującym na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów, przyjętym przez Radę Miejską w
Lubaczowie Uchwałą Nr 663/XXXIII/2013 z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia  regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów.

§ 6
1. W zakresie obowiązywania niniejszego porozumienia, na terenie Miasta Lubaczów będą
obowiązywały ceny i stawki opłat ustalone przez Radę Gminy Lubaczów, zgodnie z art. 24 Ustawy o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

2. W zakresie obowiązywania niniejszego porozumienia, na terenie Gminy Lubaczów będą
obowiązywały ceny i stawki opłat ustalone przez Radę Miejską w Lubaczowie, zgodnie z art. 24 i 24a
Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

§ 7

1. W zakresie obowiązywania niniejszego porozumienia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów będą uchwalane przez Gminę
Lubaczów w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

2.W zakresie obowiązywania niniejszego porozumienia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Lubaczów będą uchwalane przez Gminę Miejską
Lubaczów w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

§ 8

1. Odstąpienie Stron od Porozumienia następuje na podstawie uchwały właściwej Rady.

2. Oświadczenie organu wykonawczego Strony o odstąpieniu od Porozumienia powinno zostać
złoŜone po podjęciu uchwały, której mowa w ust. 1 w terminie jednego roku.



3. Strony mogą uzgodnić inne warunki rozwiązania Porozumienia Międzygminnego.

§ 7

Porozumienie zawarte jest na czas określony od 01.07.2013r. do 31.12. 2014r.

§ 8

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Porozumienia wymagają formy przewidzianej dla jego
zawarcia.

§9
Porozumienie wchodzi w Ŝycie z dniem jego podpisania i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego zgodnie z art. 13 pkt. 6 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o
ogłaszaniu aktów normatywnych.

§ 10

Porozumienie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla kaŜde ze stron.

GMINA LUBACZÓW                                                          GMINA MIEJSKA LUBACZÓW

Załączniki:

1. Załącznik nr 1- Mapy – zakresu terytorialnego Porozumienia Międzygminnego.
2. Załącznik nr 2 – Zakres terytorialny – wykaz punktów orientacyjnych granicy przyjmowanych
urządzeń.


