
 

 

UCHWAŁA NR XIV/109/16 

RADY GMINY LIPNO 

 

z dnia 22 marca 2016 r. 

 

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Lipno  

i Gminą Bobrowniki powierzającą Gminie Bobrowniki częściową realizację zadania 

własnego w zakresie  zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
 

Na podstawie  art. 10 , art. 18 ust. 2 pkt. 12 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.
1
) 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 2015 r., poz. 139), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1.  Wyraża się wolę zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Lipno  

i Gminą Bobrowniki w zakresie powierzenia Gminie Bobrowniki częściową realizację 

zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 

 

§ 2. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Lipno do zawarcia porozumeinia, o którym mowa  

w § 1 uchwały. 

 2.Treść porozumienia międzygminnego stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

     

                                                           
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1890. 



 

 

Załącznik 

do uchwały Nr 109/2016 Rady 

Gminy Lipno z dnia 22.03.2016 

 

 

 

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE 

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

 

w sprawie powierzenia Gminie Bobrowniki częściowej realizacji zadania własnego 

Gminy Lipno w zakresie  zbiorowego zaopatrzenia w wodę zawarte pomiędzy: 
 

Gminą Lipno, z siedzibą w Lipnie przy ul. Mickiewicza 28 reprezentowaną przez:  

Andrzeja Piotra Szychulskiego –Wójta Gminy Lipno 

przy kontrasygnacie Izabeli Balcerkowskiej – Skarbnika Gminy Lipno 

 

a 

 

Gminą Bobrowniki, z siedzibą w Bobrownikach przy ul. Nieszawskiej 10 reprezentowaną 

przez: 

Jarosława Jacka Poliwko – Wójta Gminy Bobrowniki 

przy kontrasygnacie Pawła Grudowskiego – Skarbnika Gminy Bobrowniki 

 

łącznie zwanych w dalszej części porozumienia „Stronami” 

 

   Na podstawie  art. 10 , art. 18 ust. 2 pkt. 12 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca  

1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm. ) 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 2015 r., poz. 139), uchwały Nr …..… Rady Gminy Lipno  

z dnia …….... w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Lipno    

i Gminą Bobrowniki powierzającą Gminie Bobrowniki częściową realizację zadania 

własnego w zakresie  zbiorowego zaopatrzenia w wodę, uchwały Nr …….. Rady Gminy 

Bobrowniki z dnia ……… w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy 

Gminą Lipno i Gminą Bobrowniki powierzającą Gminie Bobrowniki częściową realizację 

zadania własnego w zakresie  zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

 

- porozumiewające się strony ustalą co następuje: 

 

 

§ 1.1.Gmina Lipno powierza a Gmina Bobrowniki przyjmuje, z zastrzeżeniem ust. 3, 

obowiązek prowadzenia zadań własnych Gminy Lipno z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w 

wodę na obszarze objętym porozumieniem. 

2. Zadania, o których mowa w ust. 1 polegające na realizacji prawa i obowiązków 

określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę                 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139, przepisach wykonawczych 

do tej ustawy oraz innych obowiązujących aktach prawnych, będą realizowane przez Gminę 

Bobrowniki przy wykorzystaniu urządzeń własnych a także urządzeń będących własnością 

Gminy Lipno. 

3. Gmina Lipno realizuje zadania własne, których przedmiotem jest ustalanie 

kierunków rozwoju, budowa i rozbudowa urządzeń oraz opracowywanie wieloletnich planów 

rozwoju i modernizacji urządzeń na terenie Gminy Lipno. 



 

 

4.   Porozumienie obejmuje obszar miejscowości Wąkole, Gmina Lipno.  

 

§ 2. 1. W celu realizacji zadań, o których mowa powyżej, na czas trwania porozumienia, 

Gmina Lipno przekaże Gminie Bobrowniki, stanowiące jej własność urządzenia na podstawie 

umowy użyczenia a Gmina Bobrowniki urządzenia te przyjmie na warunkach określonych    

w ust. 2 oraz zobowiązuje się do ich używania zgodnie z ich przeznaczeniem, 

postanowieniami niniejszego porozumienia oraz zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym 

zaopatrzeniu         w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i jej aktów wykonawczych. 

2. Gmina Bobrowniki wyraża zgodę na przekazanie przez Gminę Lipno urządzeń do 

bezpłatnego używania przez Gminę Bobrowniki w celu realizacji niniejszego porozumienia. 

 

§ 3. 1. Do zadań Gminy Bobrowniki będą należały w szczególności następujące czynności: 

1) administrowanie, bieżące utrzymanie i eksploatacja sieci wodociągowej oraz urządzeń 

wodociągowych, stanowiących własność Gminy Lipno; 

2) badanie i kontrola jakości dostarczanej wody zgodnie z właściwymi przepisami oraz 

likwidacja odchyleń od normy; 

3) przekazywanie Gminie Lipno wyników badań, jakości wody niezwłocznie  

po otrzymaniu wyników badań z laboratorium, w którym wykonywane były badania; 

4) zapewnienie ciągłej dostawy wody; 

5) niezwłoczne usuwanie awarii ujęć wody, urządzeń znajdujących się w hydroforniach  

i przepompowniach oraz na sieci i przyłączach, nie wymagających nakładów inwestycyjnych 

(zakupu środków trwałych); 

6) wydawanie warunków na podłączanie się do sieci wodociągowej  nowych odbiorców  

i przekazanie kopii wydanych warunków Gminie Lipno; 

7) przygotowywanie dokumentów do odbiorów technicznych i włączeń do sieci 

wodociągowej nowych przyłączy; 

8) bieżąca kontrola nowych odbiorców wody i nowych dostawców ścieków celem 

ustalenia momentu rozpoczęcia poboru wody oraz dokonywania regularnych odczytów 

wodomierza; 

9) udział w przeglądach i odbiorach końcowych nowych podłączeń oraz prowadzenie  

ich inwentaryzacji; 

10) wymiana uszkodzonych lub będących w złym stanie wodomierzy i reduktorów  

wraz z elementami montażowymi; 

11) 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; 

12) zawieranie umów oraz rozliczanie odbiorców zgodnie z regulaminem świadczenia 

usług;  

13) prowadzenie oraz przekazywanie Gminie Lipno każdego roku aktualizowanej, co pół 

roku ewidencji zawierającej informację o ilości i jakości pobieranej wody, niezbędnych do 

sporządzenia sprawozdania. 

 

§ 4. 1. Pobierane opłaty za wodę i ścieki od odbiorców wody z Gminy Lipno stanowią 

przychód Gminy Bobrowniki. 

 

§ 5. W okresie obowiązywania niniejszego porozumienia, na terenie objętym 

porozumieniem obowiązywać będą ceny i stawki ustalone przez Radę Gminy Bobrowniki, 

zgodnie z art. 24 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków. 

 

§ 6. 1. Porozumienie zawiera się na czas nieoznaczony. 



 

 

2. Rozwiązanie porozumienia lub zmiana jego treści na podstawie uchwały właściwej 

Rady Gminy. 

3. Oświadczenie organu wykonawczego Strony o wystąpieniu z porozumienia powinno 

zostać złożone po podjęciu uchwały, o której mowa w ust. 1, najpóźniej na 6 miesięcy przed 

końcem roku kalendarzowego. 

4. Strony mogą uzgodnić inne warunki rozwiązania porozumienia.  

 

§ 7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia porozumienia wymagają formy przewidzianej dla 

jego zawarcia. 

 

§ 8.Porozumienie wchodzi w życie z dniem  podpisania i  podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

§ 9. Porozumienie sporządzone zostało w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa 

egzemplarze dla każdej ze Stron. 

 

 

 

GMINA LIPNO                                                     GMINA BOBROWNIKI 

 


