
UCHWAŁA NR XXI/244/2020
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE

z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie powierzenia Gminie Miasto Krosno wybranego zakresu zadania zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Na podstawie art. 10 ust.1 art. 18 ust.2 pkt.12 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) 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 2019 r., poz. 1437).

RADA MIEJSKA w RYMANOWIE
uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego między Gminą Miasto Krosno a Gminą 
Rymanów na wybrany zakres zadania zbiorowego zaopatrzenia w wodę polegający na utworzeniu warunków 
do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody dla mieszkańców Gminy Rymanów poprzez 
hurtową sprzedaż wody,

§ 2. Projekt porozumienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rymanów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Rymanowie

Andrzej Pitrus
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/244/2020

Rady Miejskiej w Rymanowie

z dnia 31 stycznia 2020 r.

projekt porozumienia międzygminnego

- projekt -

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE

w sprawie powierzenia Gminie Miasto Krosno wybranego zakresu zadania zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

zawarte w Krośnie, w dniu ……… 2020 r. pomiędzy:

1) Gminą Miasto Krosno, adres dla doręczeń: 38-400 Krosno, ulica Lwowska 28 a, reprezentowaną przez 
Prezydenta Miasta Krosna Pana Piotra Przytockiego, 

a

2) Gminą Rymanów,  adres dla doręczeń: 38-480 Rymanów ul. Mitkowskiego 14a reprezentowaną przez 
Burmistrza Gminy Rymanów  Pana Wojciecha Farbańca zwaną dalej Gminą Powierzającą.

Preambuła

Gmina Miasto Krosno i Gmina Powierzająca zawierają niniejsze porozumienie mając na uwadze 
potrzebę aktualizacji zasad dotychczasowej, wieloletniej współpracy międzygminnej oraz celowość 
wspólnego uczestnictwa w systemie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków.

Bezpośrednim wykonawcą porozumienia jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - 
Krośnieński Holding Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie (dalej: 
Spółka).

Realizacja niniejszego porozumienia zabezpieczy prawidłowe wykonywanie zadania publicznego 
Gminy Powierzającej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków przy optymalnym wykorzystaniu istniejącej infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej.

§ 1. Gmina Miasto Krosno oraz Gmina Powierzająca zawierają niniejsze porozumienie międzygminne na 
podstawie:

1) art. 10 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., 
poz. 506 z późn. zm.);

2) uchwały Nr XIV/480/19 Rady Miasta Krosna z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Rymanów w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie 
wybranego zakresu zadania zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Gminy 
Rymanów,

3) uchwały Nr ................. Rady Gminy Rymanów z dnia ……..…. 2019 r.  w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Krosno w sprawie powierzenia Gminie Miasto 
Krosno wybranego zakresu zadania zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków;

4) 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 2019 r., poz. 1437), dalej: Ustawa.

§ 2. Gmina Miasto Krosno i Gmina Powierzająca zgodnie potwierdzają, że bezpośrednim wykonawcą 
niniejszego porozumienia jest Spółka, która w imieniu Gminy Miasto Krosno realizować będzie przejęty 
wybrany zakres zadania własnego Gminy Powierzającej z wykorzystaniem posiadanej i eksploatowanej przez 
Spółkę infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej ( ujęć wody).

§ 3. 1. Gmina Powierzająca powierza, a Gmina Miasto Krosno przejmuje obowiązek wykonywania 
wybranego zakresu zadania własnego Gminy Powierzającej obejmującego:
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1) zbiorowe zaopatrzenie w wodę polegające na utworzeniu warunków do zapewnienia ciągłości dostaw 
i odpowiedniej jakości wody dla mieszkańców Gminy Powierzającej poprzez hurtową sprzedaż wody, 

2. Gmina Miasto Krosno zapewnia świadczenie usług produkcji wody o jakości przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi w ujęciach wody będących własnością Spółki.

4. Strony zgodnie ustalają, że szczegółowe zasady świadczenia usług oraz wysokość i sposób rozliczania 
opłat ponoszonych przez Gminę Powierzającą za hurtowo dostarczaną wodę ustalone są w odrębnej umowie 
zawartej pomiędzy jednostką budżetową Gminy Powierzającej - Zakładem Gospodarki Komunalnej 
w Rymanowie a Spółką.

§ 4. Opłaty pobierane przez Spółkę za hurtowe dostarczanie wody stanowią przychód Spółki realizującej 
przejęty wybrany zakres zadania publicznego.

§ 5. Określone w Ustawie prawa i obowiązki organów gminy wykonywać będą:

1) uchwalanie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych, dotyczącego Gminy Powierzającej - Rada Gminy Powierzającej;

2) uchwalanie dopłat dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług na terenie 
Gminy Powierzającej - Rada Gminy Powierzającej;

3) udzielanie zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków w Gminie Powierzającej -  Burmistrz Gminy Powierzającej;

4) uchwalanie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Powierzającej - 
Rada Gminy Powierzającej;

5) ustalanie kierunków rozwoju sieci w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
i miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - Gmina Powierzająca.

§ 6. 1. Gmina Miasto Krosno zapewnia ciągłość dostaw wody o odpowiedniej jakości, a także właściwy 
standard i zgodność z przepisami świadczonych przez Spółkę usług hurtowej dostawy wody.

2. W przypadku modernizacji lub rozbudowy infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej będącej 
własnością Spółki Gmina Miasto Krosno zapewni uwzględnienie potrzeb Gminy Powierzającej co do 
przepustowości i zdolności przerobowych tej infrastruktury w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania 
ścieków.

3. Zwiększenie przez Gminę Powierzającą zakresu świadczonych przez Spółkę usług wymaga 
każdorazowo uprzedniego uzgodnienia tej kwestii ze Spółką i określenia w tym przedmiocie szczegółowych 
zasad współpracy w odrębnej umowie oraz wprowadzenia tej zmiany do treści niniejszego porozumienia.

§ 7. Strony deklarują ścisłą współpracę ze Spółką w celu zapewnienia prawidłowej realizacji współpracy 
międzygminnej objętej niniejszym porozumieniem.

§ 8. Porozumienie międzygminne zostaje zawarte na czas nieokreślony z możliwością jego rozwiązania 
przez wypowiedzenie złożone na jeden rok naprzód ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

3. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 01 grudnia 2019 r. i z tym dniem zastępuje wszelkie 
dotychczasowe porozumienia międzygminne funkcjonujące pomiędzy Stronami w zakresie powierzenia 
Gminie Miasto Krosno zadania własnego Gminy Powierzającej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

6. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron 
i jednym dla celów ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

7. Wniosek o publikację porozumienia międzygminnego w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego sporządzi Gmina Miasto Krosno.

Gmina Miasto Krosno Gmina Powierzająca
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