
UCHWAŁA NR XXXV/246/2017
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Maków Mazowiecki 
a Gminą Karniewo w sprawie częściowego przejęcia przez Miasto Maków Mazowiecki zadania 

własnego Gminy Karniewo w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków, a także wspólnej realizacji inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej w Makowie Mazowieckim

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy 
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 328), uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia przez Miasto Maków Mazowiecki z Gminą Karniewo 
w sprawie przekazania Miastu Maków Mazowiecki realizacji części zadania własnego Gminy Karniewo 
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę miejscowości: Słoniawy i Obiecanowo.

§ 2. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia przez Miasto Maków Mazowiecki z Gminą Karniewo 
w sprawie wspólnej realizacji inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej na odcinku od granic 
administracyjnych Miasta z miejscowością Słoniawy do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków położonej przy ulicy 
Moniuszki 121 poprzez ulice: Duńskiego Czerwonego Krzyża, Armii Krajowej, Długą i Moniuszki oraz na 
przekazanie Miastu Maków Mazowiecki realizacji części zadania własnego Gminy Karniewo w zakresie 
zbiorowego odprowadzania ścieków.

§ 3. Projekt porozumienia, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Jerzy Dąbrowski
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Załącznik do Uchwały Nr XXXV/246/2017

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 22 czerwca 2017 r.

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE (projekt)

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Maków Mazowiecki 
a Gminą Karniewo w sprawie wspólnej realizacji inwestycji w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej 
w Makowie Mazowieckim oraz wspólnego wykonania przez Miasto Maków Mazowiecki i Gminę 
Karniewo zadania w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w ramach realizowanej inwestycji

zawarte dnia............................ pomiędzy:

................................................................................................................

a

.....................................................................................................

§ 1. 1. Realizując ideę rozwoju regionalnego i współdziałania międzykomunalnego jednostek samorządu 
terytorialnego w odniesieniu do realizacji zadań własnych oraz działając na podstawie art. 10 ust. 1, oraz 
art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. 
zm.) w związku z art. 3 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) oraz uchwał:

a) .................................................................................................

b) .................................................................................................

 

strony zawierają Porozumienie, którego przedmiotem jest częściowe przejęcie przez Miasto Maków 
Mazowiecki zadania własnego Gminy Karniewo w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
miejscowości  Słoniawy i Obiecanowo i  zbiorowego  odprowadzania ścieków z miejscowości 
Słoniawy, a także wspólnej realizacji inwestycji  budowy kanalizacji sanitarnej na odcinku od granic 
administracyjnych Miasta z miejscowością Słoniawy do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków położonej przy 
ulicy Moniuszki 121 poprzez ulice: Duńskiego Czerwonego Krzyża, Armii Krajowej, Długą 
i Moniuszki.

§ 2. 1. Miasto Maków Mazowiecki przejmuje a Gmina Karniewo przekazuje, z zastrzeżeniem ust. 3, 
obowiązki prowadzenia zadań własnych Gminy Karniewo w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków w miejscowości Słoniawy oraz w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę w miejscowości Obiecanowo.

2. Powierzenie realizacji zadania własnego oznacza, że właściwe organy Miasta Makowa Mazowieckiego 
będą realizować prawa i obowiązki organów Stron Porozumienia, w tym obowiązki Gminy Karniewo 
w zakresie jej właściwości miejscowej - określone w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, dotyczące  zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzenia ścieków, w tym zatwierdzaniu taryf,  przy wykorzystaniu urządzeń własnych 
a także urządzeń będących własnością Gminy Karniewo.

3. Zatwierdzenie taryf odbywać się będzie w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

4. Strony ustalają, że stawki opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków będą jednakowe na 
całym obszarze obowiązywania niniejszego porozumienia.

5. Gmina Karniewo realizuje zadania własne, których przedmiotem jest ustalanie kierunków rozwoju, 
budowa i rozbudowa urządzeń oraz opracowywanie wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń na 
terenie Gminy Karniewo.
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§ 3. Wspólna realizacja przez Strony inwestycji, polegającej na zaprojektowaniu, budowie i oddaniu 
do użytkowania sieci kanalizacji sanitarnej (bez kosztów przyłączy budynków do sieci kanalizacji sanitarnej) 
zaprojektowanej na zlecenie Gminy Karniewo, będzie obejmować:

1) w części położonej na terenie Miasta Makowa Mazowieckiego:

a) sieć kanalizacyjną, na którą składa się:

- rurociąg grawitacyjny ................................;

- rurociąg grawitacyjny ........................... mb;

- rurociąg grawitacyjny cp 200 PCV - ...................... mb;

- rurociąg tłoczny PE .................................mb;

- rurociąg tłoczny PE ................................. mb

a łączna długość wyżej wymienionych kolektorów wynosi: 3885,4 mb,

b) dwa obiekty przepompowni ścieków z wyposażeniem- P2 i P3.

2) w części położonej na terenie Gminy Karniewo:

a) sieć kanalizacyjną, na którą składa się:

- rurociąg grawitacyjny cp ..................................... mb;

- rurociąg grawitacyjny cp ...................................... mb;

- rurociąg grawitacyjny cp 200 PCV ........................ mb;

- rurociąg tłoczny cp 63 PE ........................................... mb;

- rurociąg tłoczny cp 90 PE -.......................................... mb

a łączna długość wyżej wymienionych kolektorów wynosi : ......................... mb

b) jeden obiekt przepompowni ścieków wraz z wyposażeniem P1

 

§ 4. 1. Udział finansowy stron niniejszego porozumienia będzie odpowiadał długości sieci 
zlokalizowanych na terenie każdej z gmin.

2. Środki finansowe przeznaczone na realizację porozumienia, ich przeznaczenie i zasady rozliczenia, 
zostaną określone odrębną umową zawartą między Stronami.

§ 5. 1. Projekt budowlano - wykonawczy całego zakresu inwestycji wykonała Firma 
..............................................................na zlecenie Gminy Karniewo. Jeden egzemplarz w/w dokumentacji 
zostanie przekazany Miastu Maków Mazowiecki niezwłocznie po podpisaniu niniejszego porozumienia. 
Koszty projektu ponosi w całości Gmina Karniewo.

2. Realizacja inwestycji będzie się odbywać na mocy decyzji Nr ............................ z dnia 
................................... roku sygn. akt: .................................... o pozwoleniu na budowę.

3. Postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia wykonawcy całego 
zadania przeprowadzi Gmina Karniewo na odcinku sieci zlokalizowanym w jej granicach administracyjnych 
oraz Miasto Maków Mazowiecki na odcinku sieci zlokalizowanym w jego granicach administracyjnych. 
O wynikach postępowań strony zawiadomią się wzajemnie.

§ 6. 1. Strony ustalają, że każda ze stron w swoich granicach administracyjnych uzyska tytuły prawne 
do gruntów przez, które przebiegać będzie sieć.

2. Koszty uzyskania tytułów prawnych do gruntów ponosi każda ze stron we własnym zakresie.

§ 7. 1. Miasto Maków Mazowiecki będzie realizować zadania, o których mowa w niniejszym 
porozumieniu przez Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych spółka z o.o. z siedzibą w Makowie 
Mazowieckim
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2. W celu realizacji zadania określonego w ust. 1 Gmina Karniewo odda do bezpłatnego używania 
Miejskiemu Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych spółka z o.o. z siedzibą w Makowie Mazowieckim sieć 
wodociągową w miejscowościach: Słoniawy i Obiecanowo oraz sieć kanalizacyjną, której budowa została 
objęta niniejszym porozumieniem.

3. Szczegółowe zasady realizacji zadania określonego w ust. 1 zostaną określone odrębnym 
porozumieniem.

§ 8. 1. W zakresie określonym w § 3 porozumienie zostaje zawarte na okres do dnia zakończenia realizacji 
inwestycji.

2. W pozostałym zakresie porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.

3. Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

§ 9. 1. Wystąpienie z porozumienia następuje na podstawie uchwały Rady Gminy.

2. Oświadczenie organu wykonawczego strony o wystąpieniu z porozumienia powinno zostać złożone 
drugiej stronie po podjęciu uchwały, o której mowa w ust. 1. Oświadczenie takie powinno zostać złożone 
najpóźniej na trzy miesiące przed końcem roku kalendarzowego, w którym strona podjęła uchwałę, o której 
mowa w ust. 1. Złożenie oświadczenia o wystąpieniu w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym, skutkuje 
wobec strony składającej jej wystąpienie z porozumienia z końcem roku  kalendarzowego, w którym złożyła 
oświadczenie.

3. Za zgodą stron porozumienie może zostać rozwiązane w każdym czasie.

§ 10. Zmiany i uzupełnienia niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.

§ 11. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze 
stron.
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