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POROZUMIENIE NR 1/2018
WÓJTA GMINY BRODY
z dnia 15 lutego 2018 r.
zawarte w dniu 15.02.2018r pomiedzy Gminą Starachowice w imieniu, której działa Prezydent Miasta
Marek Materek zwaną w dalszej cześci "Gminą Starachowice", a Gminą Brody w imienu, której działa
Wójt Gminy Brody Marzena Bernat zwana w dalszej części "Gminą Brody"
Na podstawie przepisów: ·art. 7 ust. 1 pkt. 3, art. 10, art. 18 ust. 2 pkt. 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2017 r., poz.1875, 2232 oraz z 2018 r. poz. 130),
·art. 3 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566, 2180), ·uchwały Nr II/6/2018 Rady
Gminy Starachowice z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy
Gminą Starachowice a Gminą Brody w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia
ścieków, ·uchwały Nr I/5/2018 Rady Gminy Brody z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie zawarcia
porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Starachowice a Gminą Brody w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, strony postanawiają zawrzeć porozumienie
o następującej treści:
§ 1. Gmina Starachowice powierza, a Gmina Brody przejmuje obowiązek częściowego prowadzenia zadań
własnych Gminy Starachowice z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia
ścieków (w części obsługiwanej przez ZGK w Brodach).
§ 2. Zadanie o którym mowa w paragrafie 1 polegające na realizacji obowiązków i praw określonych
w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(tekst jednolity Dz. u. z 2017 r. poz. 328 ze zm.) będą realizowane przez Gminę Brody przy wykorzystaniu
urządzeń, stanowiących własność PWiK w Starachowicach.
§ 3. 1. Gmina Starachowice przyjmuje do wiadomości i wyraża na to zgodę, aby Gmina Brody wykonywała
zadanie wymienione w paragrafie 1 przez jednostkę organizacyjną uprawnioną do wykonywania tych zadań
w myśl stosownych przepisów tj. przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach mający swą siedzibę
w Brodach przy ul. Stanisława Staszica 3.
2. Zadania Gminy Brody nie obejmują odpłatnego przejmowania urządzeń kanalizacyjnych znajdujących
się na terenie objętym niniejszym porozumieniem w oparciu o art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.
§ 4. Do zadań Gminy Brody w zakresie określonym w § 1 do niniejszego Porozumienia należeć będą
poniżej wymienione czynności:
1. bieżące utrzymanie i eksploatacja urządzeń kanalizacyjnych stanowiących przedmiot niniejszego
porozumienia poprzez przedsiębiorstwo komunalne uprawnione do wykonywania tych zadań w myśl
stosownych przepisów tj. poprzez Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach,
2. zapewnienie niezawodnego odbioru ścieków,
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3. wykonywanie remontów i napraw oraz usuwanie awarii urządzeń kanalizacyjnych na terenie objętym
Porozumieniem,
4. przywracanie do stanu pierwotnego terenu, na którym był przeprowadzony 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 Brody,
6. dokonywanie regularnych odczytów wodomierzy.
§ 5. Odprowadzanie ścieków z terenu gminy Starachowice określonego w § 1 odbywać się będzie zgodnie
z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującym na terenie Gminy Brody.
§ 6. ZGK w Brodach przed przesłaniem taryfy organowi regulacyjnemu jest obowiązany przedstawić
założenia taryfy Gminom tworzącym Porozumienie.
§ 7. Opłaty pobierane za odprowadzane ścieki od dostawców stanowić będą przychód jednostki realizującej
zadania przejęte na mocy niniejszego porozumienia.
§ 8. 1. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Rozwiązanie Porozumienia wymaga dla swej skuteczności uchwały właściwej Rady Gminy.
4. Oświadczenie organu wykonawczego Gminy Starachowice lub Gminy Brody o rozwiązaniu niniejszego
Porozumienia może być złożone po podjęciu uchwały, o której mowa w ust. 2 za uprzednim wypowiedzeniem
wynoszącym 1 rok kalendarzowy.
§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z chwilą podpisania przez obie strony i podlega ogłoszeniu w dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 10. Porozumienie sporządzone zostało w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron oraz jednym dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach.
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