
UCHWAŁA NR XXII/131/2017
RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie częściowego powierzenia zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gminie 
Siemkowice dla Miejscowości Beresie Duże, gmina Kiełczygłów

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948), art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy 
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( t. j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 328 )  uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na powierzenie Gminie Siemkowice, w ramach porozumienia międzygminnego, 
zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, mieszkańców miejscowości Beresie Duże, 
z wykorzystaniem urządzeń wodociągowych stanowiących własność Gminy Siemkowice.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Kiełczygłów do zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy 
Gminą Kiełczygłów a Gminą Siemkowice w sprawie powierzenia Gminie Siemkowice przez Gminę 
Kiełczygłów zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Beresie Duże 
w Gminie Kiełczygłów.

§ 3. 1. Treść porozumienia międzygminnego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

2. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiełczygłów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Swędrak

Id: 09E6C553-E1BC-4FDD-9105-EAB4757D68F6. Uchwalony Strona 1



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/131/2017

Rady Gminy Kiełczygłów

z dnia 31 marca 2017 r.

Porozumienie Międzygminne

z dnia ………………………….. roku

w sprawie wykonywania przez Gminę Siemkowice zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę mieszkańców miejscowości położonej na terenie gminy Kiełczygłów.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 10 ust.1, art. 18 ust.2 pkt 12 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948), w związku 
z art. 3 ust. 2 pkt 2 oraz art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 )

Zawarto w dniu ……………….porozumienie międzygminne pomiędzy:

Gminą Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 25, 98-354 Kiełczygłów, reprezentowaną przez Wójta Gminy 
Kiełczygłów Kazimierza Jędrzejskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Przemysława Krężla.

a Gminą Siemkowice, Plac XXX – lecia PRL 1, 98-354 Siemkowice reprezentowaną przez Wójta 
Gminy Siemkowice Zofię Kotynia, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Ewy Hak.

Strony w celu wspólnego wykonywania przez Gminę Siemkowice zadań z zakresu zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości położonej na terenie Gminy Kiełczygłów t.j. Beresie 
Duże, zawierają porozumienie następującej treści:

§ 1. 1. Gmina Kiełczygłów powierza a Gmina Siemkowice przyjmuje obowiązek prowadzenia zadań 
własnych Gminy Kiełczygłów z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę na wydzielonym obszarze Gminy 
Kiełczygłów ograniczonym do miejscowości Beresie Duże.

2. Do zadań Gminy Siemkowice należy zapewnienie ciągłej i niezawodnej dostawy wody mieszkańcom 
miejscowości Beresie Duże gm. Kiełczygłów, z zachowaniem ciśnienia wody na zasadach określonych w §2 
niniejszego porozumienia.

§ 2. 1. Gmina Siemkowice zobowiązuje się do dostawy wody na cele gospodarcze dla mieszkańców 
miejscowości Beresie Duże gm. Kiełczygłów.

2. Ilość dostarczanej wody ustalana będzie na podstawie wskazań wodomierza w studni wodomierzowej 
usytuowanej na działce nr 1802.

3. W przypadku uszkodzenia wodomierza ilość pobranej wody ustalana będzie na podstawie średniego 
poboru z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających to uszkodzenie. Ustaloną w ten sposób ilość pobranej 
wody strony uznają za bezsporną i obowiązującą w okresie rozliczenia.

4. Gmina Siemkowice za dostawę 1m3 wody ustala cenę obowiązującą na terenie gminy Siemkowice 
zgodnie z aktualną uchwałą Rady Gminy Siemkowice z dodaną wartością podatku od towarów i usług (VAT) 
w wysokości ____ wg przepisów obowiązujących w dniu zawarcia umowy.

5. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej procentowej stawki podatku od towarów 
i usług (VAT), kwota brutto zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.

6. Gmina Siemkowice będzie obciążać w okresach kwartalnych za dostawy faktycznie wykonane, ustalone 
na podstawie wskazań wodomierza w studni wodomierzowej usytuowanej na działce nr 1802. Odczytywanie 
będzie się odbywać w obecności pracownika Urzędu Gminy w Siemkowicach i Urzędu Gminy 
w Kiełczygłowie.

7. Należność za dostarczoną wodę Gmina Kiełczygłów zobowiązana jest uiścić przelewem w terminie 
wskazanym na fakturze na rachunek Gminy Siemkowice w BS Warta O/Siemkowice - 69 9270 1029 0200 
0794 2002 0190. W przypadku uchybienia terminu płatności Gminie Siemkowice przysługują odsetki 
ustawowe.
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8. Planowane przerwy w dostawie wody Gmina Siemkowice zobowiązuje się uzgadniać
z Gminą Kiełczygłów nie później niż dwa dni przed terminem przerwy.

9. Gminie Siemkowice przysługuje prawo wstrzymania dopływu wody w następujących przypadkach:

a) braku energii elektrycznej niezbędnej do funkcjonowania urządzeń wodociągowych,

b) zanieczyszczenia wody w sposób zagrażający zdrowiu,

c) awarii urządzeń lub sieci wodociągowej,

d) innych niezawinionych przez Dostawcę (np. klęsk żywiołowych).

10. O wstrzymaniu dostawy wody Gmina Siemkowice niezwłocznie powiadomi Gminę Kiełczygłów.

§ 3. W zakresie określonym w §1 porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.

§ 4. 1. Rozwiązanie Porozumienia następuje na podstawie uchwały właściwej Rady Gminy.

2. Rozwiązanie Porozumienia może nastąpić z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, które swój bieg 
rozpoczyna z pierwszym dniem miesiąca następującego po dniu doręczenia oświadczenia drugiej strony.

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

4. Strony mogą uzgodnić inne warunki rozwiązania Porozumienia.

§ 5. Porozumienie Międzygminne wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
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