UCHWAŁA NR XLVIII/378/18
RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE
z dnia 20 marca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie
Ciasna przez Gminę Olesno zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców
miejscowości Borki Wielkie osiedle ,,Kierocie”
Na podstawie art.7 ust. 1 pkt. 3,art. 18 ust.2 pkt. 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie
gminnym (tj.Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) , oraz art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r.- o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U z 2017 r. poz. 328 z późniejszymi zmianami)
Rada Miejska uchwala :
§ 1. 1. Wyrazić zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Olesno a Gminą Ciasna,
w sprawie powierzenia Gminie Ciasna przez Gminę Olesno zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
mieszkańców miejscowości Borki Wielkie osiedle ,,Kierocie”.
2. Projekt porozumienia międzygminnego o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały
i określa szczegółowe zasady jego realizacji .
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna .
§ 3. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Oleśnie
Henryk Kucharczyk
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Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/378/18
Rady Miejskiej w Oleśnie
z dnia 20 marca 2018 r.
PROJEKT POROZUMIENIA
MIĘDZYGMINNEGO POMIĘDZY
GMINĄ OLESNO
A GMINĄ CIASNA
z dnia ………………2018 r.
w sprawie powierzenia Gminie Ciasna przez Gminę Olesno zadań w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Borki Wielkie
osiedle ,,Kierocie”
Na podstawie art. 10 ust.1 i art. 74 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz.1875 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 3 ust.2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późniejszymi zmianami)
pomiędzy Gminą Olesno reprezentowaną przez Burmistrza Olesna - Sylwestra Lewickiego a Gminą Ciasna ,
reprezentowaną przez Wójta Gminy Ciasna – Zdzisława Kuleja zwanymi dalej Stronami , a oddzielnie także
stroną , zostało zawarte porozumienie międzygminne o następującej treści :
§ 1. 1 Strony Porozumienia Międzygminnego oświadczają ,że w skutek niniejszego porozumienia Gmina
Ciasna dostarczać będzie wodę do wodomierza głównego zlokalizowanego na granicy gmin Olesno i Ciasna.
2. Zawarcie Porozumienia Międzygminnego jest uzasadnione z uwagi na to , że :
1) Infrastruktura wodociągowa na terenie Gminy Ciasna oraz Gminy Olesno stanowi technicznie i funkcjonalnie
powiązany system , którego poszczególne elementy zlokalizowane w granicach administracyjnych gmin
stanowią przedmiot odrębnej własności Stron Porozumienia Międzygminnego ;
2) Gmina Ciasna wspiera w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gminę Olesno poprzez dostarczanie wody
dla mieszkańców miejscowości Borki Wielkie – osiedle ,,Kierocie” , dostarczając ją do studni wodomierzowej
zlokalizowanej na granicy Gmin : Ciasna i Olesno.
§ 2. Strony wyrażają zgodę na wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i Gmina Olesno powierza , a Gmina Ciasna przyjmuje zadanie publiczne polegające na dostarczaniu wody
do wodomierza głównego , co także oznacza , że właściwe organy Gminy Ciasna (tj. odpowiednio – Rada Gminy
Ciasna i Wójt Gminy Ciasna) realizują prawa i obowiązki organów gmin 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 późniejszymi zmianami).
§ 3. Zatwierdzenie taryf odbywać się będzie w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2017 r.
poz.328 z późniejszymi zmianami).
§ 4. Strony deklarują swoją współpracę w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji niniejszego
Porozumienia.
§ 5. 1 Szczegółowe warunki dostawy i płatności za dostarczoną wodę określi odrębna umowa o zaopatrzenie
w wodę , zawarta pomiędzy Gminą Ciasna a Oleskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Oleśnie , w której udziałowcem jest Gmina Olesno. Strony uzgadniają ,że Gmina Ciasna nie będzie ponosić
żadnych kosztów związanych z realizacją postanowień zawartego Porozumienia.
2. Opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę ustalana będzie w wysokości równej taryfie obowiązującej dla
Gminy Ciasna.
3. Rozliczenia za pobór wody będą prowadzone na podstawie
zlokalizowanego na granicy Gmin : Ciasna i Olesno.
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4. Rozliczenia za zużytą wodę będą się odbywały na podstawie faktury wystawionej przez Gminę Ciasna
Oleskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie ul. Lubliniecka 3a 46-300 Olesno.
5. Gmina Ciasna przejmuje na siebie obowiązek stałej dostawy wody zdatnej do picia do wodomierza
głównego zlokalizowanego na granicy gmin Olesno i Ciasna.
6. Gmina Olesno przyjmuje na siebie obowiązek utrzymania i konserwacji sieci wodociągowej od miejsca
włączenia do wodociągu w miejscowości Wędzina – Gmina Ciasna wraz ze studnią wodomierzową oraz na terenie
miejscowości Borki Wielkie – osiedle ,,Kierocie”.
7. Gmina Ciasna przyjmuje na siebie obowiązek utrzymania i konserwacji sieci znajdującej się w obrębie
Gminy Ciasna , niezbędnej do dostarczenia wody do mieszkańców miejscowości Borki Wielkie osiedle ,,Kierocie”
w Gminie Olesno oraz zobowiązuje się do informowania mieszkańców tej miejscowości o wszelkich niezbędnych
do wykonania pracach (remonty , modernizacje) koniecznych do wykonania na ujęciu wodnym lub w sieci
wodociągowej mogących mieć wpływ na prawidłowy pobór wody przez mieszkańców.
8. Gmina Ciasna zobowiązuje się do badania i kontroli jakości wody dostarczanej do mieszkańców na terenie
Borki Wielkie ,,Kierocie” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2015 r. poz. 1989).
9. Gmina Ciasna zobowiązuje się do udostępniania Oleskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp.
z o.o. w Oleśnie kopii wyników badań jakości wody dostarczanej do mieszkańców miejscowości Borki Wielkie
,,Kierocie” w ciągu 7 dni od ich otrzymania z laboratorium.
§ 6. Niniejsze Porozumienie zawarte zostało po wyrażeniu zgody w uchwałach podjętych przez Rady Gmin –
Olesno i Ciasna , na podstawie art. 18 ust.2 pkt.12 ustawy o samorządzie gminnym.
§ 7. 1 Niniejsze Porozumienie Międzygminne zawarte zostało na czas nieokreślony i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia go w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i Województwa
Opolskiego.
2. Każda ze Stron może rozwiązać Porozumienie Międzygminne za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia ze
skutkiem na koniec roku kalendarzowego . Wypowiedzenie Porozumienia Międzygminnego przez jedną ze Stron
następuje na podstawie uchwały odpowiedniej Rady.
3. Oświadczenie organu wykonawczego Strony o wypowiedzeniu Porozumienia Międzygminnego powinno
zostać złożone drugiej Stronie po podjęciu uchwały , o której mowa w ust.2 nie później jednak niż na 3 (trzy)
miesiące przed końcem roku kalendarzowego. Złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu w terminie opisanym
w zdaniu poprzedzającym skutkuje rozwiązaniem Porozumienia Międzygminnego z końcem danego roku
kalendarzowego.
§ 8. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Porozumienia Międzygminnego wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 9. Wszelkie spory pomiędzy stronami mogące powstać w związku z wykonywaniem Porozumienia
Międzygminnego będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Gminy Ciasna.
§ 10. Porozumienie Międzygminne sporządzone
egzemplarzach, po trzy egzemplarze dla każdej ze Stron.

zostało

i podpisane

Wójt Gminy Ciasna

Burmistrz Olesna

Zdzisław Kulej

Sylwester Lewicki
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