
Projekt

przygotowany przez Wójta Gminy Siemyśl

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SIEMYŚL
z dnia .................... 2018 r.

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy 
z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566 i 2180 oraz z 2018 r. poz. 650) Rada Gminy Siemyśl uchwala, co 
następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia przez 
Gminę Miasto Kołobrzeg od gmin: Kołobrzeg, Dygowo, Gościno, Siemyśl, Sławoborze, Ustronie 
Morskie i Rymań zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków.

§ 2. Akceptuje się treść porozumienia międzygminnego stanowiącego załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała 158/XXV/17 Rady Gminy Siemyśl z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie 
zawarcia porozumienia międzygminnego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemyśl.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Gminy Siemyśl

z dnia....................2018 r.
Porozumienie Międzygminne w sprawie przejęcia przez Gminę Miasto Kołobrzeg od gmin: 

Kołobrzeg, Dygowo, Gościno, Siemyśl, Sławoborze, Ustronie Morskie i Rymań zadań w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232; z 2018 r. poz. 130) w związku 
z 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 2017 r. poz. 328, poz. 1566, poz. 2180) oraz uchwał:

Nr .................................. Rady Gminy Dygowo  z dnia .............................  
Nr .................................. Rady Gminy Gościno z dnia ............................... 
Nr .................................. Rady Gminy Kołobrzeg z dnia ...............................  
Nr .................................. Rady Gminy Rymań z dnia ...............................  
Nr .................................. Rady Gminy Siemyśl  z dnia ..............................  
Nr .................................. Rady Gminy Sławoborze  z dnia ..............................  
Nr .................................. Rady Gminy Ustronie Morskie  z dnia ..............................  
zawarte w dniu ……………………. w Kołobrzegu pomiędzy:  
Gminą Miasto Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg, zwanym dalej Liderem, 

reprezentowanym przez Prezydenta Miasta – Janusza Gromka  
a

1. Gminą Dygowo reprezentowaną przez: Wójta – Grzegorza Starczyka
2. Gminą Gościno reprezentowaną przez Burmistrza – Mariana Sieradzkiego
3. Gmina Kołobrzeg reprezentowaną przez Wójta – Włodzimierza Popiołka
4. Gminą Rymań reprezentowaną przez Wójta - Mirosława Terleckiego
5. Gminą Siemyśl reprezentowaną przez: Wójta – Marka Dołkowskiego
6. Gminą Sławoborze reprezentowaną przez: Wójta – Marcina Książek
7. Gminą Ustronie Morskie reprezentowaną przez: Wójta – Jerzego Kołakowskiego

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 wodociągowo – kanalizacyjną oraz 
dostarczającym wodę i odprowadzającym ścieki jest Spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. 
z o.o. w Kołobrzegu (dalej: Spółka MWiK sp. z o.o.), której udziałowcami są wymienione Gminy,

2) celem Stron Porozumienia Międzygminnego jest wspieranie rozwoju regionalnego oraz idei 
współdziałania międzykomunalnego jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do zadania 
własnego – zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

3) zawarcie Porozumienia Międzygminnego jest uzasadnione faktem, iż:
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a) infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna na obszarze Stron Porozumienia Międzygminnego 
stanowi powiązany system, którego właścicielem jest Spółka MWiK sp. z o. o.,

b) Lider i Strony przeprowadzili wspólną inwestycję pod nazwą „Zintegrowana gospodarka 
wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty” dofinansowaną z Funduszu Spójności, na obszarze ww. 
Gmin powstał technicznie i funkcjonalnie powiązany wspólny system urządzeń wodno - 
kanalizacyjnych,

c) rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej bezpośrednio przełoży 
się na podniesienie komfortu życia mieszkańców na obszarze Stron Porozumienia 
Międzygminnego,

Strony niniejszym zawierają Porozumienie Międzygminne w celu wspólnej realizacji ich 
zadania własnego, jakim jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków, na warunkach niżej określonych:  

§ 1. 1. Strony wyrażają zgodę na wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków i powierzają Liderowi 
realizację powyższego zadania, co także oznacza, że właściwe organy Gminy Miasta Kołobrzeg (tj. 
odpowiednio Rada Miasta Kołobrzeg i Prezydent Miasta Kołobrzeg) przejmują i będą realizowały 
prawa i obowiązki organów gmin (Stron Porozumienia) określone w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 328 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, z zastrzeżeniem wyjątków wymienionych w ust. 4 i 5. 

2. Do zadań Lidera w ramach Porozumienia należy:
1) uchwalenie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (art. 19 ust. 3 i 5 ustawy),
2) uchwalanie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych, zwanego dalej WPI (art. 21 ust. 5 ustawy),
3) informowanie mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (art. 12 

ust. 5 ustawy).
3. Strony są obowiązane do nieodpłatnego udostępniania Liderowi wszelkich posiadanych danych 

i dokumentów bądź ich kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem, niezbędnych do 
realizacji zadań wymienionych w ust. 1 i 2 .

4. Zadania Lidera nie obejmują odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych znajdujących się na terenie Stron, w oparciu o art. 31 ustawy lub art. 49 § 
2 Kodeksu cywilnego oraz uchwalania dopłat, o których mowa w art. 24 ust 6 ustawy.

5. Strony są obowiązane do samodzielnego regulowania opłat za występujący na terenie jej 
działania pobór wody na cele wymienione w art. 22 ustawy.

§ 2. 1. Zadania z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków Spółka MWiK sp. 
z o.o. będzie prowadzić w oparciu o obowiązujące zezwolenia wydane przez Prezydenta Miasta 
Kołobrzeg i Wójtów/Burmistrza Gmin będących Stronami Porozumienia. 

2. Strony wprowadzą w życie jednolity regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, 
obowiązujący na terenie gmin objętych Porozumieniem. Do tego czasu obowiązują dotychczasowe 
regulaminy dostarczania wody i odprowadzania ścieków, będące aktami prawa miejscowego.

§ 3. 1. Strony Porozumienia ustalają, iż WPI na lata 2018-2020 dla Gmin Dygowo, Gościno, 
Kołobrzeg, Rymań, Siemyśl, Sławoborze i Ustronie Morskie oraz Gminy Miasto Kołobrzeg przyjęty 
uchwałą Nr XXXV/524/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 13 września 2017 r. zachowuje moc 
obowiązującą.
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2. Aktualizacje WPI oraz WPI na lata następne będą opracowywane przez Spółkę MWiK Sp. z o. 
o. jako jeden dokument ze wskazaniem inwestycji na obszarze poszczególnych Gmin i przedkładane 
do zatwierdzenia Radzie Miasta Kołobrzeg wraz z opinią poszczególnych Gmin (wójtów, burmistrza 
i prezydenta) o zgodności WPI z kierunkami rozwoju danej gminy, określonymi w studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z ustaleniami miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia wydanedo Spółce MWiK 
Kołobrzeg sp. z o.o. na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków.

§ 4. Strony deklarują swoją współpracę ze Spółką MWiK Sp. zo. o. wzakresie niezbędnym 
dlaprawidłowej realizacji niniejszego Porozumienia.Szczegółowe zasady współpracy Stron 
Porozumienia, a w szczególności te dotyczące sposobu konstruowania taryf oraz opracowywania WPI 
Strony Porozumienia mogą określić w odrębnej umowie lub (działając jako wspólnicy MWIK Sp. zo. 
o.) w uchwale zgromadzenia wspólników Spółki.

§ 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 po podjęciu uchwały, o której mowa w ust. 1, wszystkim pozostałym 
Stronom, najpóźniej na 6 (sześć) miesięcy przed końcem okresu obowiązywania taryf.

3. Złożenie oświadczenia o wystąpieniu w terminie opisanym w ust. 2 skutkuje jej wystąpieniem 
z Porozumienia Międzygminnego z końcem okresu obowiązywania taryf.

4. Wystąpienie jednej ze stron z Porozumienia Międzygminnego nie powoduje jego rozwiązania.
5. Zasady określone w ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do rozwiązania Porozumienia 

Międzygminnego.
§ 6. Wszelkie zmiany Porozumienia Międzygminnego wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  
§ 7. Wszelkie spory pomiędzy Stronami mogące powstać w związku z wykonywaniem 

Porozumienia Międzygminnego będą rozstrzygane przez sądy powszechne. 
§ 8. Traci moc Porozumienie Międzygminne  Nr PNW.031.1.2017.K z dnia 17 lipca 2017r. 

w sprawie przejęcia przez Gminę Miasto Kołobrzeg od gmin: Kołobrzeg, Dygowo, Gościno, Siemyśl, 
Sławoborze, Ustronie Morskie i Rymań zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017r. poz. 3483 ). 

§ 9. Porozumienie Międzygminne zostało zawarte na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem  
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 10. Porozumienie Międzygminne zostało sporządzone w dziewięciu jednobrzmiących 
egzemplarzach,  po jednym dla każdej ze Stron oraz jednym dla Spółki MWiK Sp. z o. o.  
LIDER STRONY
Gmina Miasto Kołobrzeg Gmina Kołobrzeg

Gmina Dygowo
Gmina Miasto Gościno
Gmina Rymań
Gmina Siemyśl
Gmina Sławoborze
Gmina Ustronie Morskie
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