
 

 

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE NR 1 

BURMISTRZA MIASTA SANOKA 

z dnia 12 czerwca 2018 r. 

w sprawie wykonywania przez Gminę Miasta Sanoka zadań Gminy Sanok  

w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

Gminą Miasta Sanoka z siedzibą przy ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta 

Sanoka Pana Tadeusza Pióro, zwaną dalej Gminą przejmującą, a Gminą Sanok, z siedzibą przy  

ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, reprezentowaną przez Panią Annę Hałas - Wójta Gminy Sanok, zwaną dalej 

Gminą przekazującą. 

Działając na podstawie: 

- art. 10 ust. 1,art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca1990r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2017r., poz. 1875 z późn. zm.), 

- art. 3 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017r. poz. 328 z późn. zm.), zwaną dalej „Ustawą”, 

- Uchwały Nr XXXVI/287/2017 Rady Gminy w Sanoku z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyrażenia 

woli zawarcia porozumienia międzygminnego między Gminą Sanok a Gminą Miasta Sanoka w sprawie 

wspólnego wykonywania zadania własnego Gminy Sanok dotyczącego zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, 

- Uchwały Nr LIII/449/18 Rady Miasta Sanoka z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia woli zawarcia 

porozumienia międzygminnego między Gminą Miasta Sanoka a Gminą Sanok w sprawie zawarcia 

porozumienia międzygminnego dotyczącego wykonywania przez Gminę Miasta Sanoka zadań Gminy 

Sanok w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, Strony 

zawierają porozumienie międzygminne o następującej treści: 

§ 1. Gmina Sanok powierza a Gmina Miasta Sanoka przyjmuje do realizacji zadanie własne Gminy Sanok 

z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków polegające na zaopatrywaniu 

w wodę i odprowadzaniu ścieków na terenie Gminy Sanok. 

§ 2. W celu wykonania powierzonego zadania, o którym mowa w §1, Gmina Sanok oddaje Gminie Miasta 

Sanoka na czas trwania Porozumienia Międzygminnego w używanie sieć wodociągową i sieć kanalizacyjną 

wraz z kompletem posiadanych urządzeń. 

§ 3. 1. Powierzone zadanie Gmina Miasta Sanoka realizować będzie przez Samorządową Spółkę Gminy 

Miasta Sanoka - Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

w Sanoku zwane dalej SPGK sp. z o.o., w której Gmina Miasta Sanoka posiada 100% udziałów. 

2. Szczegółowe zasady realizacji przedmiotowego zadania w sferze, o której mowa w §1 oraz szczegółowe 

zasady i warunki powierzenia majątku wodociągowo - kanalizacyjnego, a także obowiązki, warunki 

wykonywania remontów i inwestycji, sposoby rozliczeń, zostaną określone w odrębnej umowie. 
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§ 4. Strony deklarują ścisłą współpracę w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji postanowień 

niniejszego Porozumienia oraz umowy. 

§ 5. Wszystkie zmiany treści niniejszego Porozumienia wymagają zgody obu Stron                             

i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 6. 1. Porozumienie zawiera się na czas określony 5 lat, z możliwością jego rozwiązania z zachowaniem 

sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia kończącym się  z upływem okresu taryfowego. 

2. Porozumienie wchodzi w życie z dniem  12.06.2018r. 

§ 7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

§ 8. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron, jeden dla SPGK sp. z o.o. oraz jeden z przeznaczeniem do publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego.       

  

Burmistrz Miasta 

 

 

Tadeusz Pióro 

Wójt Gminy Sanok 

 

 

Anna Hałas 
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