
UCHWAŁA  Nr  XXII/108/09 
 RADY  GMINY  LIPNO 
z dnia 27 lutego 2009 roku 

 
 
w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Chrostkowo     
a Gminą Lipno w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę części sołectwa Chlebowo 
na terenie Gminy Lipno. 
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.2 w związku z art.74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, 
poz.558, nr 113, poz. 984, nr 153 poz. 1271 i nr 214, poz. 1806 z 2003 r. nr 80, poz.717 i nr 
162, poz.1568, z 2004 r. nr 102, poz.1055, nr 116, poz. 1203 i nr 167 poz. 1759, z 2005 r. 
nr.172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.   Nr 17, poz.128 i nr 181, poz. 1337 oraz z 
2007 r. Nr 48 poz.327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 
i Nr 223, poz. 1458 ) oraz art.3 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 
oraz z 2007 r. Nr 147, poz. 1033 ) 

Rada Gminy Lipno 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Upoważnia się Wójta Gminy Lipno do zawarcia porozumienia międzygminnego z 
Wójtem Gminy Chrostkowo w zakresie gospodarki wodnej dotyczącej dostarczania wody 
przez Gminę Chrostkowo podmiotom znajdującym się na terenie Gminy Lipno w sołectwie 
Chlebowo w zasięgu oddziaływania sieci wodociągowej Gminy Chrostkowo. 
 
§ 2. 1.Celem porozumienia jest budowa odpowiedniego odcinka sieci wodociągowej od 
istniejącej sieci wodociągowej na terenie Gminy Chrostkowo do zainteresowanych 
podmiotów na terenie Gminy Lipno i zapewnienie dostarczenia wody zainteresowanym 
podmiotom. 
 
   2. Dla osiągnięcia celu porozumienia Gmina Lipno powierzy Gminie Chrostkowo 
dostarczanie wody oraz powierzy ustalanie cen wody lub zatwierdzanie taryf, natomiast 
Gmina Lipno wykona na własny koszt odpowiednie odcinki sieci wodociągowej. 
 
   3. Szczegółowe obowiązki stron zostaną określone w porozumieniu, którego projekt 
stanowi załącznik do uchwały. 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
                                                                    
     
 

 



                                                                                   Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/108/09  
                                                                                                      Rady Gminy Lipno z dnia 27.02.2009 r. 

 
 

Porozumienie międzygminne 
 
Zawarte w dniu …………………….. pomiędzy  gminami Lipno i Chrostkowo  
w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości Chlebowo. 
Gmina Lipno reprezentowana przez: 
Andrzeja Piotra Szychulskiego Wójta Gminy Lipno, 
 
Gmina Chrostkowo  reprezentowana przez: 
Elżbietę Mazanowską Wójta Gminy Chrostkowo, 
 
działające na mocy art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym ( Dz. U. z 2001r. nr142, poz. 1591 ze zm.), w związku art. 3, ust. 2, 
pkt. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz. U. nr 72, poz. 747 ze zm.), oraz na 
podstawie załączonych uchwał Rady Gminy: 

1. Gmina Lipno uchwała nr 
………………………………………………………………… 

2. Gmina Chrostkowo uchwała nr 
………………………………………………………. 

Zawierają porozumienie następującej treści: 
 

§1. 
 
Celem porozumienia jest udostępnienie poboru wody z sieci wodociągowej 
Gminy Chrostkowo w sołectwie Makówiec mieszkańcowi sołectwa Chlebowo 
na obszarze Gminy Lipno. 
 

§2. 
 Czas trwania porozumienia jest nieograniczony. 
 

§3. 
 

1. Gmina Lipno wykona na własny koszt odcinek sieci wodociągowej o 
średnicy Ø 50 stanowiący podłączenie do istniejącej sieci wodociągowej 
Ø 110. 

2. Budowa sieci, o której mowa w ust. 1 będzie finansowana wyłącznie 
przez Gminę Lipno. 

 
 
 
 

 



§4. 
 

1. Po zakończeniu realizacji inwestycji określonej w § 3 porozumienia 
Gmina Lipno przekaże na własność wybudowany odcinek sieci Gminie 
Chrostkowo, nieodpłatnie w terminie 14 dni od dnia przyłączenia 
wybudowanego odcinka do sieci wodociągowej Gminy Chrostkowo. 
Która prowadzić będzie na jej obszarze zbiorowe zaopatrzenie w wodę. 

2. Gmina Lipno zapewni ustanowienie służbowości przesyłu tych urządzeń i 
przeniesienia służebności przesyłu na Gminę Chrostkowo nieodpłatnie w 
terminie określonym w pkt. 1. 

 
§5. 

 
Utrzymanie i eksploatację urządzeń wodociągowych należeć będzie do 
Dostawcy wody. 

§6. 
 
Szczegółowe warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę zostaną określone  
w umowie o zaopatrzeniu w wodę zawieranych przez Gminę Chrostkowo  
z mieszkańcem przyłączonym do urządzeń wodociągowych. 
 

§7. 
 
Zmiana treści porozumienia wymagać będzie dla swojej ważności formy 
pisemnej. 

§8. 
 
W sprawach nieuregulowanych w porozumieniu mają zastosowanie przepisy  
z ustawy z dnia 7 czerwiec 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. nr72, poz. 747 ze zm.). 
 

§9. 
 
Porozumienie podlega zatwierdzeniu w drodze uchwał Rad Gmin. 
 

§10. 
 
Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa 
dla każdej ze stron. 
 
………………………………..                            ………………………………                                                       
       /Wójt Gminy Lipno/                                                                                  /Wójt Gminy Chrostkowo/                                                 

 


