
UCHWAŁA NR L/285/2018 

Rady Miejskiej w Golinie 

z 22 marca 2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z gminą Lądek 

 

 Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 3, art. 10, art. 18 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 74 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.)  

Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje: 

 

 §1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia z Gminą Lądek dotyczącego 

wykonywania zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w brzmieniu określonym  

w załączniku do niniejszej uchwały. 

 §2. Porozumienie, o którym mowa w §1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 §3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goliny. 

 §4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

 

                          Wojciech Wojdyński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do uchwały nr L/285/2018 

Rady Miejskiej w Golinie 

z 22 marca 2018 r. 

 

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE 

z ...................………….. 2018 r. 

 

zawarte w Lądku na podstawie art. 74 w związku z art. 10 ust. 1-2 w związku z art. 7 ust. 1 

pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875  

ze zm.) uchwały nr ……………. Rady Gminy Lądek z dnia …………… 2018 r. w sprawie 

porozumienia międzygminnego z Gminą Golina dotyczącego wykonywania zadań z zakresu 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz uchwały nr …………….. Rady Miejskiej w Golinie  

z dnia …………….. 2018 r. w sprawie porozumienia międzygminnego z Gminą Lądek 

dotyczącego wykonywania zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, pomiędzy: 

 

Gminą Lądek, ul. Rynek 26, 62-406 Lądek, 

reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy Lądek – Artura Miętkiewicza, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Lądek – Anny Suszki, 

a 

Gminą Golina, ul. Nowa 1, 62-590 Golina, 

reprezentowaną przez: 

Burmistrza Goliny – Mirosława Durczyńskiego, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Goliny – Janiny Adamczewskiej. 

 

§ 1 

1. Na mocy niniejszego porozumienia międzygminnego, zwanego dalej porozumieniem, 

Gmina Golina powierza, a Gmina Lądek przejmuje realizację zadań własnych Gminy Golina 

w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla nieruchomości położonych  

w miejscowościach znajdujących się na terenie Gminy Golina: Sługocinek, Chrusty. 

2. Zaopatrzenie w wodę dla miejscowości wskazanych w ust. 1 odbywać się będzie na 

podstawie przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków lub na podstawie innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa,  

z wykorzystaniem odcinków sieci wodociągowej znajdującej się na terenie Gminy Golina,  

a dalej zwanej wodociągiem grupowym. 

3. Udostępnienie przez Gminę Golina odcinków sieci wodociągowej nastąpi na podstawie 

protokołu bądź w innej formie prawnej jaka okaże się niezbędna dla skutecznej realizacji 

przez Gminę Lądek zadania własnego Gminy Golina określonego w niniejszym paragrafie. 

We wzajemnych oświadczeniach ZUW Sp. z o.o. w Koninie i Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Lądku jako jednostka budżetowa Gminy Lądek określą szczegóły i zasady 

korzystania z tej infrastruktury. 

4. Do rozliczeń w zakresie wymienionych w niniejszym paragrafie usług zbiorowego 

dostarczania wody obejmujących wykonanie zadań własnych Gminy Golina stosowane będą 

ceny i stawki według taryf obowiązujących na terenie Gminy Lądek zgodnie z ustawą  

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki 



Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia taryf, wzoru 

wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  

i zbiorowe odprowadzanie ścieków lub na podstawie innych przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa. 

5. Zaopatrzenie w wodę odbywać się będzie poprzez ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie 

wody przez ujęcia stacji uzdatniania wody w Woli Koszuckiej i Ratyniu, położonej na terenie 

Gminy Lądek, eksploatowanej przez Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lądku. 

 

§ 2 

Strony zgodnie ustalają, iż: 

1. Eksploatację, konserwację i utrzymanie części udostępnionej tj. wodociągu grupowego 

powierza się Gminie Lądek, która będzie ponosiła również koszty bieżącej eksploatacji, 

konserwacji i utrzymania wodociągu. 

2. Rozbudowa wodociągu grupowego, która spowoduje większe zapotrzebowanie na wodę ze 

Stacji Uzdatniania Wody w Woli Koszuckiej i Ratyniu musi być uprzednio uzgodniona na 

piśmie. Koszty rozbudowy w takim przypadku ponosi Gmina Golina. 

3. Opłaty na rzecz Urzędów Administracji Publicznej oraz Dozoru Technicznego związane  

z eksploatacją wodociągu grupowego ponosi Gmina Lądek. 

4. Gmina Golina ma obowiązek umożliwienia Gminie Lądek wejścia na tereny obiektów 

majątku udostępnionego, na każde żądanie. 

5. Gmina Lądek ma obowiązek poinformowania Gminy Golina o każdej awarii wodociągu 

grupowego. 

6. Udział Stron w wydatkach bieżących związanych z remontem lub konserwacją wodociągu 

grupowego powyżej kwoty jednorazowej 3 500 złotych, będą każdorazowo uzgadniane. 

 

§ 3 

1. Podstawą do rozliczenia ilości pobranej wody będzie: 

a) odczyt w okresie dwumiesięcznym wodomierzy usługobiorców czerpiących wodę z części 

udostępnionej wodociągu oraz obciążenie ich fakturą VAT. Obowiązek odczytów wodomierzy 

i obciążenia powierza się Gminie Lądek. 

b) określenie ilości wody wykorzystywanej do celów przeciwpożarowych oraz opłaty za 

utrzymanie w gotowości hydrantów przeciwpożarowych w części udostępnionej. Wielkość 

opłat będzie określona w osobnej umowie pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej  

w Lądku a Gminą Golina. 

§ 4 

Gmina Golina zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań administracyjnoprawnych 

mających na celu umożliwienie Gminie Lądek i jej jednostkom organizacyjnym wykonanie 

zadań własnych Gminy Golina, o których mowa w §1  niniejszego porozumienia. 

 

§ 5 

Nadzór nad realizacją niniejszego porozumienia sprawują w imieniu Gminy Golina – Prezes 

Zakładu Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie, a w imieniu Gminy Lądek – Kierownik 

Zakładu Gospodarki Komunalnej. 

 



§ 6 

Zmiana niniejszego porozumienia może być dokonana tylko poprzez zawarcie dodatkowego 

porozumienia. 

§ 7 

Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony. 

 

§ 8 

1. Rozwiązanie niniejszego porozumienia może być dokonane za zgodą obu stron  

w ustalonym przez nie terminie lub w drodze oświadczenia jednej ze stron z zastosowaniem 

rocznego okresu wypowiedzenia rozpoczynającego bieg ze skutkiem na koniec roku 

kalendarzowego. 

2. Zmiana warunków niniejszego Porozumieniu może nastąpić za zgodą obu Stron w każdym 

czasie. 

3. Zmiana warunków Porozumienia lub jego jednostronne wypowiedzenie nie może 

prowadzić do pozbawienia drugiej strony dostępu do ujęć oraz urządzeń uzdatniających 

wodę. 

4. Zmiana treści Porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 9 

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze 

stron. 

§ 10 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  

 


