DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Kielce, dnia 26 lipca 2016 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Lech Hamera

Poz. 2369

Data: 2016-07-26 09:06:54

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE
zawarte dnia 11 lipca 2016 r. pomiędzy:
Gminą Kunów
w imieniu której działa Burmistrz Miasta i Gminy Lech Łodej
zwaną w dalszej części Porozumienia "Gminą Kunów"
a
Gminą Ostrowiec Świętokrzyski,
w imieniu której działa Prezydent Miasta Jarosław Górczyński
zwaną w dalszej części Porozumienia "Gminą Ostrowiec Świętokrzyski"
Na podstawie:
1. art. 7 ust. l pkt 3, art. 10, art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446),
2. art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.),
3. Uchwały Nr XXVI/158/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. Rady Miasta i Gminy Kunów w sprawie
zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kunów i Gminą Ostrowiec Świętokrzyski w
zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
4. Uchwały Nr XXXIII/70/2016 z dnia 17 czerwca 2016 r. Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w
sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a Gminą Kunów
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
porozumiewające się Strony ustalają, co następuje:
§ 1. 1. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski powierza a Gmina Kunów przejmuje, z zastrzeżeniem ust. 5,
obowiązek częściowego prowadzenia zadań własnych Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z zakresu zbiorowego
zaopatrzenia w wodę w niżej wymienionych częściach miasta Ostrowiec Świętokrzyski:
1) ulica Bieliny – część oznaczona na załączniku graficznym nr 1 do niniejszego Porozumienia kolorem
niebieskim,
2) ulica Sienkiewicza – część oznaczona na załączniku graficznym nr 2 do niniejszego Porozumienia kolorem
niebieskim,
3) ulica Las Rzeczki – część oznaczona na załączniku graficznym nr 3 do niniejszego Porozumienia kolorem
niebieskim.
2. Gmina Kunów powierza, a Gmina Ostrowiec Świętokrzyski przejmuje, z zastrzeżeniem ust. 5,
obowiązek częściowego prowadzenia zadań własnych Gminy Kunów z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w
wodę:
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1) w części miejscowości Kurzacze / rejon ulicy Gościniec oznaczonej na załączniku graficznym nr 4 do
niniejszego Porozumienia kolorem niebieskim,
2) w części miejscowości Karczma Miłkowska / rejon ulicy Długiej oznaczonej na załączniku graficznym
nr 5 do niniejszego Porozumienia kolorem niebieskim.
3. Gmina Kunów powierza, a Gmina Ostrowiec Świętokrzyski przejmuje, z zastrzeżeniem ust. 5,
obowiązek częściowego prowadzenia zadań własnych Gminy Kunów z zakresu zbiorowego odprowadzania
ścieków w części miejscowości Karczma Miłkowska / rejon ulicy Długiej oznaczonej na załączniku graficznym
nr 6 do niniejszego Porozumienia kolorem brązowym.
4. Zadania o których mowa w ust. 1, 2 i ust. 3 polegające na realizacji obowiązków i praw określonych w
ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.
U. z 2015 r. poz. 139) zwanej dalej ustawą, przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz innych
obowiązujących aktach prawnych, będą realizowane przez Gminę Kunów i Gminę Ostrowiec Świętokrzyski
przy wykorzystaniu urządzeń, stanowiących własność tych Gmin a będących w administrowaniu jednostek
powołanych do wykonywania tych zadań.
5. Gmina Kunów i Gmina Ostrowiec Świętokrzyski nadal będą realizowały tę część zadań własnych,
których przedmiotem jest ustalanie kierunków rozwoju, budowa
i rozbudowa urządzeń wodno kanalizacyjnych oraz opracowywanie wieloletnich planów rozwoju i modernizacji tych urządzeń na terenach
własnych gmin objętych Porozumieniem.
6. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski przyjmuje do wiadomości i wyraża na to zgodę, aby Gmina Kunów
zadania wymienione w ust.1 wykonywała poprzez jednostkę organizacyjną uprawnioną do wykonywania tych
zadań w myśl stosownych przepisów tj. poprzez Zakład Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie.
7. Gmina Kunów przyjmuje do wiadomości i wyraża na to zgodę, aby Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
zadania wymienione w ust. 2 i 3 wykonywała poprzez przedsiębiorstwo komunalne uprawnione do
wykonywania tych zadań w myśl stosownych przepisów tj. poprzez Miejskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z
o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim.
§ 2. 1. Do zadań Gminy Kunów w zakresie terytorialnym określonym w § 1 ust. 1 należeć będą
wymienione poniżej czynności:
1) bieżące utrzymanie i eksploatacja urządzeń wodociągowych stanowiących własność Gminy Kunów,
2) zapewnienie ciągłej dostawy wody,
3) utrzymywanie w należytym stanie, wykonywanie remontów i napraw oraz usuwanie awarii urządzeń
wodociągowych administrowanych w wyniku Porozumienia,
4) przywracanie do stanu pierwotnego terenu, na którym był przeprowadzany remont lub usuwana awaria,
5) wydawanie warunków na podłączanie się nowych odbiorców do sieci wodociągowej,
6) przygotowywanie dokumentów do odbiorów technicznych i włączeń do sieci wodociągowej,
7) udział w przeglądach i odbiorach końcowych nowych podłączeń,
8) sprawowanie bieżącej kontroli nowych odbiorców wody celem ustalenia momentu rozpoczęcia poboru
wody,
9) zawieranie umów z odbiorcami wody oraz prowadzenie ich rozliczania w myśl stosownych postanowień
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Kunów,
10) dokonywanie regularnych odczytów wodomierzy,
11) wzajemne udostępnianie kopii wyników badań jakości wody niezwłocznie po ich otrzymaniu z
laboratorium.
2. Do zadań Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w zakresie terytorialnym określonym w § 1 ust. 2 należeć
będą wymienione poniżej czynności:
1) bieżące utrzymanie i eksploatacja urządzeń wodociągowych stanowiących własność Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski,
2) zapewnienie ciągłej dostawy wody,
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3) utrzymywanie w należytym stanie, wykonywanie remontów i napraw oraz usuwanie awarii urządzeń
wodociągowych administrowanych w wyniku Porozumienia,
4) przywracanie do stanu pierwotnego terenu, na którym był przeprowadzany remont lub usuwana awaria,
5) wydawanie warunków na podłączanie się nowych odbiorców do sieci wodociągowej,
6) przygotowywanie dokumentów do odbiorów technicznych i włączeń do sieci wodociągowej,
7) udział w przeglądach i odbiorach końcowych nowych podłączeń,
8) sprawowanie bieżącej kontroli nowych odbiorców wody celem ustalenia momentu rozpoczęcia poboru
wody,
9) zawieranie umów z odbiorcami wody oraz prowadzenie ich rozliczania w myśl stosownych postanowień
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski,
10) dokonywanie regularnych odczytów wodomierzy,
11) wzajemne udostępnianie kopii wyników badań jakości wody niezwłocznie po ich otrzymaniu z
laboratorium.
3. Do zadań Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w zakresie terytorialnym określonym w § 1 ust. 3 należeć
będą wymienione poniżej czynności:
1) bieżące utrzymanie i eksploatacja urządzeń stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
2) zapewnienie niezawodnego odbioru ścieków,
3) wykonywanie remontów i napraw oraz usuwanie awarii urządzeń kanalizacyjnych administrowanych w
wyniku Porozumienia,
4) przywracanie do stanu pierwotnego terenu, na którym był przeprowadzany remont lub usuwana awaria,
5) zawarcie umowy z dostawcą ścieków oraz prowadzenie rozliczania w myśl stosownych postanowień
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski,
6) dokonywanie regularnych odczytów wodomierzy.
§ 3. 1. Dostawa wody na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w części objętej § 1 ust. 1 Porozumienia,
odbywać się będzie zgodnie z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującym na
terenie Gminy Kunów.
2. Dostawa wody i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kunów w części objętej § 1 ust. 2 i 3
Porozumienia, odbywać się będzie zgodnie z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków
obowiązującym na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
§ 4. Opłaty pobierane za wodę od odbiorców oraz za ścieki od dostawców stanowić będą przychód
jednostki realizującej zadania przejęte na mocy niniejszego Porozumienia.
§ 5. W okresie obowiązywania Porozumienia, na terenie:
1) Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, obszar oznaczony kolorem niebieskim (woda) w załącznikach
graficznych nr 1 do 3 niniejszego Porozumienia będą obowiązywały taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Kunów.
2) Gminy Kunów - obszar oznaczony kolorem niebieskim (woda) i brązowym (kanalizacja sanitarna) w
załącznikach graficznych nr 4 do 6 niniejszego Porozumienia - będą obowiązywały taryfy dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski.
§ 6. 1. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.
2. Rozwiązanie Porozumienia wymaga dla swej skuteczności uchwały właściwej Rady Gminy.
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3. Oświadczenie organu wykonawczego Gminy Kunów lub Gminy Ostrowiec Świętokrzyski o rozwiązaniu
Porozumienia może być złożone po podjęciu uchwały, o której mowa w ust. 2 za uprzednim wypowiedzeniem
wynoszącym 2 lata kalendarzowe.
§ 7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z chwilą podpisania przez obie strony i podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 9. Strony ustalają, że z wnioskiem o ogłoszenie Porozumienia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego wystąpi Gmina Ostrowiec Świętokrzyski.
§ 10. Porozumienie sporządzone zostało w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla
każdej ze stron.

Gmina Kunów

Burmistrz

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski

Prezydent Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

mgr Lech Łodej
Jarosław Górczyński

Załączniki:
- 6 kart
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