
 

 

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE  

 

w sprawie s powierzenia gminie Kudowa – Zdrój częściowej realizacji zadania własnego gminy Lewin 

Kłodzki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i hurtowego odprowadzania ścieków 

zawarte w dniu 12 marca 2018 roku  

pomiędzy: 

1. Gminą Kudowa-Zdrój,  

ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój,  

reprezentowaną przez:  

Burmistrza Miasta – Piotra Maziarza,  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Iwony Biernacik, 

zwaną dalej „Gminą Kudowa-Zdrój”  

a 

2. Gminą Lewin Kłodzki,  

ul. Nad Potokiem 4, 57-343 Lewin Kłodzki  

reprezentowaną przez:  

Wójta Gminy - Joannę Klimek-Szymanowicz,  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Agaty Kubuj-Orman,  

zwaną dalej „Gminą Lewin Kłodzki”  

zwanych wspólnie Stronami 

 

PREAMBUŁA  

Realizując ideę współdziałania międzykomunalnego jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu 

do wykorzystania istniejącej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej do realizacji zadań własnych 

oraz działając na podstawie 10 ust.1  art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) 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 2017 r. poz. 328 ) 

oraz na podstawie: 

 

1) uchwały nr XXXVI/211/17 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie 

częściowego przejęcia od Gminy Lewin Kłodzki zadania publicznego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę i hurtowego odprowadzania ścieków, 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 29 marca 2018 r.

Poz. 1580



2) uchwały nr XXXVII/206/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie 

powierzenia gminie Kudowa-Zdrój częściowej realizacji zadania własnego gminy Lewin Kłodzki 

w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zmienionej uchwałą  

nr XL/229/2018 z 6 lutego 2018 roku Strony zawierają porozumienie o następującej treści: 

 

§ 1. 1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Kudowa-Zdrój częściowej realizacji zadania 

własnego gminy Lewin Kłodzki: 

a) w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę miejscowości Jeleniów i Dańczów położonych na obszarze 

gminy Lewin Kłodzki oraz 

b) w zakresie hurtowego odprowadzania ścieków z gminy Lewin Kłodzki tj. z kolektora głównego biegnącego 

z gminy Lewin Kłodzki i oczyszczania ich na oczyszczalni ścieków w Gminie Kudowa-Zdrój. 

2. Zadania objęte porozumieniem wykonywane będą przez Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

Sp. z. o. o. z siedzibą w Kudowie-Zdroju przy ul. Fredry 8, 57-350 Kudowa-Zdrój (dalej zwane Spółką)  

przy pomocy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stanowiących jego własność lub dzierżawionych  

od Gminy Kudowa-Zdrój. 

§ 2. 1. Szczegółowe zasady dostawy wody określone zostaną w umowach zawartych między „Spółką” 

a indywidualnymi odbiorcami. 

2. Cena za dostawę wody dla odbiorców zostanie ustalona na podstawie taryfy „Spółki” obowiązującej 

w Gminie Kudowa-Zdrój. 

3. Gmina Lewin Kłodzki ma prawo wglądu do wniosku taryfowego „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków „ złożonego przez „Spółkę”. 

§ 3. 1. Gmina Kudowa Zdrój zapewni  świadczenie usług hurtowego odbioru  i oczyszczania ścieków 

komunalnych z terenu Gminy Lewin Kłodzki przez oczyszczalnię ścieków w Kudowie-Zdrój, należącą  

do Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kudowie Zdroju. 

2. Miejscem odbioru ścieków jest zwężka pomiarowa  zlokalizowana na nieruchomości będącej własnością 

Gminy Kudowa-Zdrój, działka nr 249 obręb Zakrze. 

3. Strony ustalają, że wysokość i sposób rozliczania opłat ponoszonych przez Gminę Lewin Kłodzki  

za odprowadzanie ścieków ustalone będą w odrębnej umowie zawartej pomiędzy Gminą Lewin Kłodzki 

a spółką. 

§ 4. 1. Porozumienie międzygminne zawarte zostało na czas nieokreślony i wchodzi w życie po upływie 

14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

2. Rozwiązanie porozumienia następuje na podstawie uchwały właściwej rady gminy w wyniku 

wypowiedzenia dokonanego przez jedną ze stron, najpóźniej na trzy miesiące prze końcem roku 

kalendarzowego ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. 

3. Oświadczenie organu wykonawczego strony o rozwiązaniu porozumienia, o którym mowa 

w ust. 3 powinno zostać złożone po podjęciu uchwały, najpóźniej na trzy miesiące przed końcem roku 

kalendarzowego ze skutkiem na koniec tego roku kalendarzowego. 

4. Za zgodą Strony porozumienie międzygminne może być rozwiązane w każdym czasie. 

5. Zmiany i uzupełnienia niniejszego porozumienia wymagają zachowania formy i trybu przewidzianych 

dla jego zawarcia pod rygorem nieważności. 
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6. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa dla gminy Lewin Kłodzki, 

jeden egzemplarz dla Gminy Kudowa-Zdrój. 

Burmistrz Miasta Kudowy-Zdrój: 

P. Maziarz 

  

Skarbnik Miasta Kudowy-Zdrój: 

I. Biernacik 

 

Wójt Gminy Lewin Kłodzki: 

J. Klimek-Szymanowicz  

 

Skarbnik Gminy Lewin-Kłodzki: 

A. Kubuj-Orman 
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