
UCHWAŁA NR XXI/169/2020
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie wy rażenia zgody na zawarcie porozumienia między gminnego z Gminą Czerwonka 
dotyczącego powierzenia zadania publicznego Miastu Maków Mazowiecki 

w przedmiocie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 w zw. z art. 74 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy 
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 ze zm.), Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Czerwonka dotyczącego 
powierzenia zadania publicznego Miastu Maków Mazowiecki 
w wodę, którego projekt stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w przedmiocie zbiorowego zaopatrzenia

Przewodni :zący Rady 
Mię skiej

Esz 
nikowski
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Załącznik do uchwały Nr XXI/169/2020

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 25 czerwca 2020 r.

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE.......

z dnia.............................

w sprawie powierzenia przez Gminę Czerwonka Miastu Maków Mazowiecki własnego zadania 
publicznego polegającego na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) w zw. z art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 ze zm.), 
zawarto porozumienie międzygminne pomiędzy:

Miastem Maków Mazowiecki, adres: Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim,
ul. Stanisława Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki

reprezentowanym przez Burmistrza Makowa Mazowieckiego Tadeusza Ciaka
przy kontrasygnacie skarbnika Moniki Wołosz

a

Gminą Czerwonka, adres: Urząd Gminy w Czerwonce,
Czerwonka Włościańska 38, 06-232 Czerwonka

reprezentowaną przez Wójta Gminy Czerwonka Pawła Kacprzykowskiego 
przy kontrasygnacie skarbnika Mirosławy Gromelskiej.

§ 1. Gmina Czerwonka powierza Miastu Maków Mazowiecki zadanie własne polegające na zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę mieszkańców Gminy Czerwonka, a Miasto Maków Mazowiecki zadanie te przyjmuje.

§ 2. Zadanie w zakresie, o którym mowa w § 1, polegające na realizacji praw i obowiązków określonych 
w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodęi zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1437 ze zm.), przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz innych aktach prawych, będą 
realizowane przez Miasto Maków Mazowiecki z wykorzystaniem urządzeń wodociągowych stanowiących 
własność Gminy Czerwonka, poprzez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne Miejskie 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Makowie Mazowieckim.

§ 3. Gmina Czerwonka będzie realizować zadania związane z ustalaniem kierunków rozwoju sieci, 
budową, rozbudową i przebudową urządzeń wodociągowych oraz opracowywaniem wieloletnich planów 
rozwoju i modernizacji sieci na terenie swojej Gminy.

§ 4. W celu realizacji zadania, o którym mowa w§ 1, Gmina Czerwonka przekaże Miastu Maków 
Mazowiecki na czas trwania porozumienia w eksploatację urządzenia wodociągowe stanowiące jej własność, 
a Miasto Maków Mazowiecki urządzenia te przyjmie na warunkach zawartych w odrębnej umowie oraz 
zobowiązuje się do ich eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem i na zasadach określonych w niniejszym 
Porozumieniu. Gmina Czerwonka wyraża przy tym zgodę Miastu Maków Mazowiecki na przekazanie 
do korzystania z urządzeń wodociągowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. 
z siedzibą w Makowie Mazowieckim, w celu realizacji usług o charakterze użyteczności publicznej.

§ 5. Miasto Maków Mazowiecki będzie realizować zadanie własne polegające na zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę mieszkańców Gminy Czerwonka na podstawie taryfy cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody, 
ustalonej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1437 ze zm.), za pośrednictwem Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych spółki z o.o.z siedzibą w Makowie Mazowieckim, pod warunkiem 
podpisania przez Miasto Maków Mazowiecki umowy z tym przedsiębiorstwem.
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§6. 1. Do zadań Miasta Maków Mazowiecki będą należały w szczególności następujące czynności, 
związane z wykonywaniem zadań zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Czerwonka:

1) administrowanie, bieżące utrzymanie i eksploatacja sieci wodociągowej oraz urządzeń wodociągowych, 
stanowiących majątek Gminy Czerwonka,

2) dostawę wody w sposób ciągły i niezawodny i ponoszenia kosztów z tym związanych,

3) niezwłoczne usuwanie awarii urządzeń znajdujących się na sieci wodociągowej,

4) wydawanie warunków na podłączanie się do sieci wodociągowej nowych odbiorcówi przekazywanie kopii 
wydanych warunków Gminie Czerwonka,

5) dokonywanie odbiorów technicznych i włączeń do sieci wodociągowej nowych przyłączy,

6) bieżąca kontrola nowych odbiorców wody celem ustalenia momentu rozpoczęcia dostawy wody oraz 
dokonywania regularnych odczytów wodomierza,

7) udział w przeglądach i odbiorach końcowych nowych podłączeń,

8) wykonywanie konserwacji i remontów bieżących sieci, urządzeń i obiektów towarzyszących oraz 
przywracania do stanu poprzedniego terenu, na którym awaria wystąpiła, w przypadku dróg 
do przejezdności, a ich nawierzchni, do stanu poprzedniego,

9) zawieranie umów oraz rozliczanie odbiorców zgodnie z regulaminem świadczenia usług,

10) prowadzenie oraz przekazywanie Gminie Czerwonka każdego roku aktualizowanej raz na kwartał 
ewidencji zawierającej informację o ilości dostarczonej odbiorcom wody, niezbędnej do sporządzenia 
sprawozdania.

2. Dostarczanie wody na terenie Gminy Czerwonka będzie odbywać się zgodnie z Regulaminem 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie Gminy Czerwonka.

§7.1. Pobierane opłaty za wodę od odbiorców wody z Gminy Czerwonka stanowić będą przychód 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. z siedzibą w Makowie Mazowieckim, 
realizującego zadania Miasta Maków Mazowiecki przejęte w wyniku Porozumienia, pod warunkiem zawarcia 
przez tę Gminę stosownej umowy.

2. Gmina Czerwonka ma prawo wglądu do rejestru kosztów oraz może żądać informacji dotyczących 
kosztów, stanowiących składniki stawek za wodę.

§ 8. 1. Wystąpienie Stron z Porozumienia następuje na podstawie uchwały odpowiedniego organu 
stanowiącego jednostki samorządu gminnego.

2. Rozwiązanie Porozumienia następuje za uprzednim 6 miesięcznym wypowiedzeniem.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 9. 1. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2. Stroną odpowiedzialną za ogłoszenie jest Miasto Maków Mazowiecki.

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

Za Miasto Maków Mazowiecki Za Gminę Czerwonka
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXI/169/2020

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą 
Czerwonka dotyczącego powierzenia zadania publicznego Miastu Maków Mazowiecki 

w przedmiocie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Gmina Czerwonka wystąpiła do Miasta Maków Mazowiecki z pisemną prośbą 
o przejęcie przez Miasto zadania własnego Gminy Czerwonka w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę. Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze 
współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego. Gminy mogą zawierać 
porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich określonych przez nie 
zadań publicznych. Gmina wykonująca zadania publiczne objęte porozumieniem przejmuje 
prawa i obowiązki gminy, związane z powierzonymi jej zadaniami, a gmina ta ma obowiązek 
udziału w kosztach realizacji powierzonego zadania. Podejmowanie uchwał w sprawach 
współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku należy 
do kompetencji rady gminy. Przejęcie przedmiotowego zadania nie wpłynie negatywnie 
na budżet Miasta Maków Mazowiecki.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

przewodniczący rady


