
 

 

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE  

BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYJA I WÓJTA GMINY ZŁOTORYJA 

 

zawarte w dniu 18 lipca 2019 r. Złotoryi pomiędzy: 

1. Gminą Miejską Złotoryja reprezentowaną przez  

Pana Roberta Pawłowskiego - Burmistrza Miasta Złotoryja, 

a 

2. Gminą Złotoryja reprezentowaną przez  

Pana Jana Tymczyszyna - Wójta Gminy Złotoryja,  

dalej łącznie: „Gminy” lub „Strony” 

PREAMBUŁA 

Zważywszy, że: 

I. wszelkie uwarunkowania historyczne, geograficzne i ustrojowe wskazują na to, że elementy sieci wod.-kan 

stanowiące infrastrukturę Gminy Miejskiej Złotoryja i Gminy Złotoryja były budowane oraz utrzymywane 

z zamierzeniem realizacji związanych z nimi zadań publicznych przez jedną Gminę. 

II. obecnie, realizacja zadań publicznych w sposób całkowicie niezależny przez poszczególne Gminy  

jest niemożliwa bez konieczności poniesienia znaczących, nieuzasadnionych kosztów i ryzyk, związanych 

z czasowym zatrzymaniem dostawy wody i odbioru ścieków; 

III. pomimo przeobrażeń ustrojowych, jakie miały miejsce po 1992r. i formalnego rozdzielenia zadań 

publicznych związanych z istniejącymi pomiędzy Stronami powiązaniami sieci infrastrukturalnej, zadania  

te są wykonywane w sposób nieprzerwany za pośrednictwem Gminy Miejskiej Złotoryja, Gminy Złotoryja 

i zależnych od nich jednostek, przez co realizowana jest istota tych zadań, tj. ich wykonywanie w sposób 

stały i ciągły; 

IV. istnieje konieczność zapewnienia dalszych obustronnych gwarancji, w zakresie ciągłości realizacji zadań 

publicznych, uregulowania istniejących już stosunków i określenia w tym względzie ram wzajemnej 

współpracy, Gmina Miejska Złotoryja i Gmina Złotoryja, działając na podstawie art. 74 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) zawierają porozumienie, na mocy 

którego powierzone zostaną zadania publiczne w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków – określone jako zadania własne gminy w art. 7 ust. 1 pkt 3 cytowanej ustawy  

oraz w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz.1152, z późn. zm.), o następującej treści: 
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§ 1. Gmina Złotoryja powierza, a Gmina Miejska Złotoryja przyjmuje obowiązek wykonywania zadań 

własnych Gminy Złotoryja z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

tj: 

1) zadania polegające na realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem, 

w sposób ciągły i niezawodny z zapewnieniem należytej jakości dostarczanej wody do miejscowości: 

a) Nowa Ziemia; 

b) Sępów (do studni wodomierzowej w Sępowie); 

c) Jerzmanice Zdrój; 

d) Nowa Wieś Złotoryjska; 

e) Kopacz (w przypadku: braku technicznych możliwości, awarii, okresu suszy), 

2) zadania polegające na odbiorze ścieków w sposób ciągły i niezawodny z zapewnieniem należytej jakości 

oczyszczonych ścieków z sieci kanalizacji sanitarnej Wilków – Jerzmanice Zdrój, Prusice – Kopacz  

oraz Nowa Wieś Złotoryjska, 

3) zadania polegające na: 

a) wydawaniu warunków technicznych przyłączenia do istniejącej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji 

sanitarnej będącej w posiadaniu Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Złotoryi 

(wewnętrzna procedura pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą 

w Wilkowie-Osiedlu a RPK Sp. z o.o. w Złotoryi będzie precyzyjnie regulowała ww. postępowanie); 

b) zawieraniu umów z odbiorcami wody i dostawcami ścieków oraz ich rozliczaniu na podstawie cen 

i stawek ustalanych przez RPK Sp. z o.o. w Złotoryi, zatwierdzonych przez organ regulacyjny dla Gminy 

Miejskiej Złotoryja; 

c) wydawaniu warunków technicznych rozbudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej 

przyłączanej do sieci będącej w posiadaniu RPK Sp. z o.o. w Złotoryi (wewnętrzna procedura pomiędzy 

ZGKiM w Wilkowie-Osiedlu a RPK Sp. z o.o. w Złotoryi będzie precyzyjnie regulowała  

ww. postępowanie); 

d) przejmowaniu poprzez RPK Sp. z o.o. w Złotoryi sieci i urządzeń wod.-kan. wybudowanych przez 

inwestorów z terenu Gminy Złotoryja na ich wniosek, powyższe  dotyczy rozbudowanej sieci, która 

została przyłączona do sieci będącej w posiadaniu RPK Sp. z o.o. w Złotoryi. Integralną część 

niniejszego porozumienia stanowią załączniki graficzne przedstawiające układ ujęć i sieci wodociągowej 

wskazujące m.in. miejsca poboru, doprowadzenia wody, które będą realizowane w ramach zadań 

publicznych powierzanych Gminie Miejskiej Złotoryja wskazanych w pkt 1, 2 i 3 niniejszego paragrafu.. 

§ 2. 1. W zakresie nieokreślonym w § 1 niniejszego porozumienia - zadanie publiczne - do wykonania, 

którego zobowiązana jest Gmina Złotoryja na mocy art. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków stanowi jej zadanie własne. 

2. Określone w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków prawa i obowiązki organów gminy, w zakresie zadania określonego w § 1, wykonują 

odpowiednio właściwe organy Gminy Złotoryja. Gmina Złotoryja w szczególności ustala kierunki rozwoju 

sieci, wykonuje obowiązki określone w rozdz. 5 ww. ustawy, w tym polegające na zatwierdzeniu taryf  

na obszarze określonym w § 1. 

§ 3. Gmina Miejska Złotoryja będzie realizować zadanie, o którym mowa w § 1 poprzez Przedsiębiorstwo 

wodociągowo-kanalizacyjne tj.: Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Złotoryi. 

§ 4. 1. W zakresie nieuregulowanym w porozumieniu zastosowanie znajdą przepisy ustawy z dnia 

7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

2. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony. 

3. Każda ze stron może wypowiedzieć Porozumienie na koniec roku kalendarzowego z zachowaniem 

miesięcznego okresu wypowiedzenia. 
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4. Porozumienie może być rozwiązane za zgodną wolą stron. 

5. Wypowiedzenie Porozumienia, jego zmiana oraz rozwiązanie wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

6. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron. 

 

Burmistrz Miasta Złotoryja: 

R. Pawłowski 

 

Wójt Gminy Złotoryja: 

J. Tymczyszyn 
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