
 

 

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE NR 1/2016 

WÓJTA GMINY DOBROSZYCE I WÓJTA GMINY OLEŚNICA 

z dnia 10 października 2016 r. 

w sprawie wspólnej realizacji inwestycji w zakresie budowy odcinka kanalizacji sanitarnej na terenie 

od miejscowości Jenkowice w gminie Oleśnica do miejscowości Dobra w gminie Dobroszyce 

oraz powierzenia gminie Dobroszyce częściowej realizacji zadania własnego gminy Oleśnica w zakresie 

zbiorowego odprowadzania ścieków 

zawarte w dniu 10 października 2016 r. pomiędzy: 

1. Gminą Dobroszyce, Rynek 16, 56-410 Dobroszyce, reprezentowaną przez: Wójta Gminy Dobroszyce – 

Artura Cioska, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Dobroszyce – Bożeny Ziółeckiej, zwaną dalej „Gminą 

Dobroszyce”, a 

2. Gminą Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica, reprezentowaną przez: Wójta Gminy Oleśnica – 

Marcina Kasinę, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Oleśnica – Moniki Warszawskiej, zwaną dalej „Gminą 

Oleśnica” 

- zwanych wspólnie Stronami, przy udziale: 

3. Gminnej Gospodarki Komunalnej w Dobroszycach spółki z o.o. z siedzibą w Dobroszycach,  

ul. Oleśnicka 35, 56-410 Dobroszyce, reprezentowanej przez Prezesa Zarządu – Józefa Ziernika, zwaną dalej 

„GGK w Dobroszycach sp. z o.o.” oraz 

4. Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego spółki z o.o. z siedzibą w Boguszycach 118A, 56-400 

Oleśnica, reprezentowanej przez Prezesa Zarządu – Jarosława Polańskiego, zwaną dalej „GPK sp. z o.o.”. 

PREAMBUŁA  

Realizując ideę rozwoju regionalnego i współdziałania międzykomunalnego jednostek samorządu 

terytorialnego w odniesieniu do realizacji zadań własnych oraz działając na podstawie art. 10 ust. 1 oraz  

art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) w związku  

z 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 2015 r. poz. 139 z późn. zm.) oraz na podstawie: 

1) uchwały nr XXI-136/2016 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zawarcia 

porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Dobroszyce a Gminą Oleśnica w sprawie wspólnej 

realizacji inwestycji w zakresie budowy odcinka kanalizacji sanitarnej przesyłowej na terenie od granicy 

gminy Oleśnica obręb Jenkowice do miejscowości Dobra w gminie Dobroszyce oraz powierzenia gminie 

Dobroszyce częściowej realizacji zadania własnego gminy Oleśnica w zakresie zbiorowego odprowadzania 

ścieków. 

2) uchwały nr XXIII/159/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 września 2016 r w sprawie zawarcia 

porozumienia międzygminnego z Gminą Dobroszyce. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 16 listopada 2016 r.

Poz. 5159



§ 1. Przedmiotem porozumienia jest wspólna realizacja przez Strony: 

1) inwestycji w zakresie projektowania i budowy kanalizacji sanitarnej przesyłowej z miejscowości Jenkowice 

położonej w gminie Oleśnica do miejscowości Dobra położonej w gminie Dobroszyce, zgodnie  

z warunkami technicznymi i uzgodnieniami Stron, 

2) zadania własnego obejmującego zbiorowe odprowadzanie ścieków – na obszarze objętym siecią 

kanalizacyjną wybudowaną na podstawie niniejszego Porozumienia położonym na terenie gminy Oleśnica, 

to jest na obszarze miejscowości Jenkowice – w zakresie określonym w art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia  

7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków tj. przez 

oczyszczalnię ścieków w Dobrzeniu w gminie Dobroszyce. 

§ 2. 1. W celu wspólnej realizacji inwestycji, określonej w § 1 pkt 1 Gmina Oleśnica zobowiązuje się do: 

a) ogłoszenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej na przedmiotowym obszarze a następnie na realizację 

budowy tej kanalizacji, 

b) wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania, 

c) wybudowania sieci kanalizacyjnej o długości około 2500 metrów na obszarze gminy Oleśnica w obrębie 

miejscowości Jenkowice oraz o długości około 950 metrów na terenie gminy Dobroszyce w obrębie 

miejscowości Dobra, z której to kanalizacji ścieki będą kierowane celem odbioru do oczyszczalni ścieków 

stanowiącej własność gminy Dobroszyce, położonej w miejscowości Dobrzeń, w ramach inwestycji 

wybudowane zostaną m.in. wskazane wyżej odcinki sieci oraz studnia pomiarowa. 

d) zapewnienia nadzoru inwestorskiego inwestycji budowlanej. 

2. Każda z gmin – Stron porozumienia pokrywa 100% kosztów realizacji zadania  określonego w § 1 pkt 1 

dotyczących odcinka sieci kanalizacyjnej położonego na terenie danej gminy, przy czym koszty budowy studni 

pomiarowej z licznikiem przepływu ścieków Strony pokrywają po połowie. 

3. Gmina Dobroszyce dostarczy gminie Oleśnica wszelkie dane dotyczące swojego zakresu, niezbędne  

do sporządzenia dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej na obszarze objętym porozumieniem oraz na realizację na tym 

obszarze budowy kanalizacji sanitarnej. 

4. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w części dotyczącej gminy Dobroszyce będzie 

koordynowane przez gminę Dobroszyce. 

5. Pieczę nad robotami budowlanymi wykonywanymi na terenie gminy Dobroszyce będzie dodatkowo 

sprawowała gmina Dobroszyce z zastrzeżeniem, że koordynację całości budowy objętej treścią porozumienia 

będzie sprawował organ wspólnie wybrany przez Strony. 

6. W celu wspólnej realizacji inwestycji objętej niniejszym porozumieniem, gmina Dobroszyce udzieli 

gminie Oleśnica pełnomocnictwa do przeprowadzenia w jej imieniu i na jej rzecz postępowań o udzielenie 

zamówień publicznych na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) i wyznaczy swoich przedstawicieli do udziału  

w komisjach przetargowych powołanych przez Wójta Gminy Oleśnica do wyboru: 

a) wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 

b) wykonawcy budowy sieci kanalizacyjnej, oraz do udzielenia w/w zamówień publicznych. 

§ 3. Strony ustalają, że kanalizacja sanitarna na terenie obydwu gmin będzie wybudowana w pasie 

drogowym dróg publicznych do granicy nieruchomości. 

§ 4. 1. W ramach współdziałania określonego niniejszym Porozumieniem - §1 pkt 2, Gmina Oleśnica,  

po wybudowaniu i oddaniu do użytkowania sieci kanalizacyjnej objętej Porozumieniem powierza Gminie 

Dobroszyce realizację zadania własnego obejmującego zbiorowe odprowadzanie ścieków z terenu gminy 

Oleśnica w zakresie obszaru miejscowości Jenkowice. 
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2. Gmina Dobroszyce zobowiązuje się do przejęcia zadania powierzonego przez Gminę Oleśnica, 

określonego powyżej w ust. 1 oraz oświadcza, że zadanie to wykonywane będzie poprzez GGK  

w Dobroszycach sp. z o.o., co Gmina Oleśnica przyjmuje do wiadomości, wyrażając na powyższe zgodę. 

3. Strony ustalają, że wysokość opłat ponoszonych przez Gminę Oleśnica za odprowadzanie ścieków 

ustalone będą w odrębnej umowie zawartej pomiędzy GGK w Dobroszycach sp. z o.o. a GPK sp. z o.o.. 

4. Gmina Oleśnica wykonywała będzie wszelkie czynności obejmujące zapewnienie prawidłowej 

eksploatacji urządzeń kanalizacji sanitarnej wybudowanych w ramach niniejszego Porozumienia a położonej  

w granicach gminy Oleśnica, w tym studni pomiarowej z licznikiem przepływu ścieków. 

5. Szczegółowe zasady wykonywania poszczególnych czynności określonych w niniejszym porozumieniu 

przez GGK w Dobroszycach sp. z o.o. oraz GPK sp. z o.o. określa zawarta pomiędzy tymi podmiotami umowa, 

o której mowa w ust. 3. 

§ 5. Zasady rozliczenia zostaną określone w umowie między Stronami po rozstrzygnięciu postępowań 

przetargowych, o których mowa w § 2 pkt 1 lit a) Porozumienia. 

§ 6. 1. W zakresie określonym w § 1 pkt 1 – porozumienie zostaje zawarte na czas do zakończenia 

realizacji inwestycji, 

2. W zakresie określonym w § 1 pkt 2 – porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony. 

3. Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

§ 7. 1. Rozwiązanie Porozumienia następuje na podstawie uchwały właściwej rady gminy. 

2. Oświadczenie organu wykonawczego Strony o rozwiązaniu porozumienia powinno zostać złożone  

po podjęciu uchwały, najpóźniej na trzy miesiące przed końcem roku kalendarzowego ze skutkiem na koniec 

tego roku kalendarzowego. 

§ 8. Zmiany i uzupełnienia niniejszego Porozumienia wymagają zachowania formy i trybu przewidzianych  

dla jego zawarcia. 

§ 9. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – po dwa dla każdej ze stron. 

 

 

Wójt Gminy Dobroszyce: 

             A. Ciosek 

 

 

 

Wójt Gminy Oleśnica: 

M. Kasina 
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