
Projekt

z dnia  21 czerwca 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY HYŻNE

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Hyżne 
a Gminą Chmielnik w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańca miejscowości Zabratówka, 

Gmina Chmielnik

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3, art. 10 , art. 18 ust. 2 pkt. 12 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1152 z późn. zm.) Rada Gminy Hyżne uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Hyżne i Gminą 
Chmielnik w zakresie powierzenia Gminie Hyżne zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
z wykorzystaniem urządzeń wodociągowych, stanowiących własność Gminy Hyżne, mieszkańcowi 
miejscowości Zabratówka, Gmina Chmielnik.

§ 2. Treść projektu Porozumienia Międzygminnego z Gminą Chmielnik stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 3. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hyżne.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Gminy Hyżne

z dnia 28 czerwca 2019 r.

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE

w sprawie przejęcia przez Gminę Hyżne od Gminy Chmielnik zadań w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę mieszkańca Zabratówki, Gmina Chmielnik

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 10, art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 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 (tj. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1152 z późn. zm.) zawarto w dniu ........................r. porozumienie międzygminne pomiędzy:

Gminą Hyżne z siedzibą w 36-024 Hyżne 103 NIP: 813-33-03-324, reprezentowaną przez: Bartłomieja 
Kuchtę – Wójta Gminy Hyżne

przy kontrasygnacie Marii Walas – Skarbnika Gminy Hyżne

a

Gminą Chmielnik z siedzibą w 36-016 Chmielnik 50, NIP: 813-33-01-503, reprezentowaną przez 
Krzysztofa Grada - Wójta Gminy Chmielnik, 

przy kontrasygnacie Beaty Bazan - Skarbnika Gminy Chmielnik.

Strony w celu wspólnego wykonywania przez Gminę Chmielnik i Gminę Hyżne zadań z zakresu 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańca sołectwa Zabratówka położonego na terenie Gminy 
Chmielnik, zawierają porozumienie o następującej treści:

§ 1. 1. Gmina Hyżne oraz Gmina Chmielnik postanawiają wspólnie prowadzić zadania z zakresu 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańca sołectwa Zabratówka położonego na terenie administracyjnym 
Gminy Chmielnik.

2. W ramach porozumienia Gmina Hyżne przejmie zadania z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
mieszkańca sołectwa Zabratówka.

3. Porozumienie obejmuje następujące zabudowane nieruchomości gruntowe:

1) nieruchomość nr ewid. gruntów 1461 adres: Zabratówka 1C, 36 – 016 Błędowa Tyczyńska.

4. Zadania, o których mowa w ust. 1, polegające na realizacji praw i obowiązków określonych w ustawie 
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.), przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz innych aktach prawnych, będą 
realizowane, przez Gminę Hyżne z wykorzystaniem urządzeń wodociągowych stanowiących własność Gminy 
Hyżne.

§ 2. 1. Zadania związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę mieszkańca sołectwa Zabratówka objętego 
porozumieniem wykonywane będą na podstawie obowiązującego „Regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Hyżne”, obejmując m.in. następujące czynności:

1) administrowanie, bieżące utrzymanie i eksploatacja sieci wodociągowej oraz urządzeń wodociągowych, 
stanowiących własność Gminy Hyżne,

2) badanie i kontrola jakości dostarczanej wody zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3) zapewnienie dostawy wody w sposób ciągły i niezawodny,

4) niezwłoczne usuwanie awarii ujęć wody, urządzeń znajdujących się w hydroforniach
i przepompowniach oraz na sieci i przyłączach, niewymagających nakładów inwestycyjnych (zakupu 
środków trwałych), stanowiących własność Gminy Hyżne.
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§ 3. 1. Pobierane opłaty za wodę od odbiorca wody z sołectwa Zabratówka stanowią przychód Zakładu 
Usług Komunalnych i Rekreacyjnych „GOSIR” w Hyżnem, realizującego zadania Gminy Hyżne.

2. Cena za dostawę wody ustalana będzie na podstawie stawek określonych w taryfie, zatwierdzonej przez 
organ regulacyjny, w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

3. Podstawą obciążenia odbiorca wody z Gminy Chmielnik należnościami za usługi świadczone przez 
ZAKŁAD będzie odczyt wodomierzy i wystawione faktury.

4. Sposób rozliczania i wystawiania faktur opisany jest w obowiązującym „Regulaminie dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Hyżne”.

§ 4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Porozumienia Międzygminnego wymagają formy przewidzianej dla 
jego zawarcia.

§ 5. 1. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.

2. Porozumienie wchodzi w życie z dniem ...................... r., jednak nie wcześniej niż 14 dni od ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

3. Rozwiązanie Porozumienia lub zmiana jego treści może nastąpić na podstawie uchwały Rady Gminy.

4. Rozwiązanie Porozumienia może nastąpić w wyniku oświadczenia jednej ze stron z zastrzeżeniem 
3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, które rozpoczyna swój bieg ze skutkiem na koniec miesiąca.

5. Strony mogą uzgodnić inne warunki rozwiązania Porozumienia.

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

§ 7. Porozumienie sporządzone zostało w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla 
każdej ze Stron.

..............................................................              ..................................................................
GMINA HYŻNE                                             GMINA CHMIELNIK
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków w razie wspólnego wykonywania przez gminy zadania, jakim jest zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, określone w ustawie prawa i obowiązki organów
gminy określa porozumienie międzygminne. W związku z tym, że z prośbą o przyłączenie do sieci
wodociągowej, należącej do Gminy Hyżne, zwrócił się mieszkaniec Zabratówki poczyniono ustalenia z
Wójtem Gminy Chmielnik o zawarciu porozumienia w tym zakresie. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy
z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym „podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi
gminami” należy do wyłącznej właściwości rady gminy w związku z tym, rada gminy musi wyrazić zgodę
na zawarcie porozumienia.
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