
POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE NR 2019/09/11/WIZP/365
WÓJTA GMINY WÓLKA

z dnia 11 września 2019 r.

w sprawie powierzenia Gminie Wólka przez Gminę Miejską Świdnik częściowej realizacji zadań 
własnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 10 ust. 1 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1473 z późn. 
zm.) oraz uchwały Rady Gminy Wólka z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Wólka 
częściowej realizacji zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków z terenu 
Gminy Miejskiej Świdnik oraz uchwały Rady Miasta w Świdniku z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie powierzenia 
Gminie Wólka przez Gminę Miejską Świdnik częściowej realizacji zadania w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków. pomiędzy:Gminą Miejską Świdnik, w imieniu której 
działa:Burmistrz Gminy Miejskiej Świdnik – Pan Waldemar Jaksona Gminą Wólka, w imieniu której 
działa:Wójt Gminy Wólka  - Pan Edwin Gortat zostało zawarte porozumienie międzygminne o następującej 
treści:

§ 1. 1. Strony Porozumienia Międzygminnego są jednostkami samorządu terytorialnego, na których 
obszarze podmiotem obsługującym i dostarczającym wodę do mieszkańców miejscowości Świdnik 
i odbierającym ścieki od mieszkańców ze Świdnika jest Gmina Miejska Świdnik.

2. Gmina Miejska Świdnik powierza, a Gmina Wólka przejmuje obowiązek prowadzenia zadań 
własnych Gminy Miejskiej Świdnik z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców ul. Mełgiewskiej 
/po stronie Gminy Miejskiej Świdnik/. Obszar zaopatrywania w wodę mieszkańców Świdnika przedstawia 
załącznik graficzny nr. 1 do niniejszego porozumienia. 

3. Gmina Miejska Świdnik powierza, a Gmina Wólka przejmuje obowiązek odprowadzania ścieków, 
w wyniku wykonania nowej sieci kanalizacji sanitarnej z Gminy Miejskiej Świdnik wzdłuż ul. Nadleśnej, do 
istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej Gminy Wólka. Obszar odbioru i kierunek odprowadzania ścieków 
przedstawia załącznik graficzny nr. 2 do niniejszego porozumienia.

4. Zadania, o których mowa w ust. 2  polegające na realizacji praw i obowiązków określonych w ustawie 
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1437 t.j. z późn. zm.) przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz innych aktach prawnych, 
będą realizowane z zastrzeżeniem ust. 5 przez Gminę Wólka.

5. Gmina Miejska Świdnik będzie realizować swoje zadania związane z ustaleniem kierunków rozwoju 
sieci, budową, rozbudową i przebudową urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz opracowaniem 
wieloletnich planów rozwoju i modernizacji sieci na terenie swojej Gminy.

§ 2. 1. Do zadań Gminy Wólka, o których mowa w § 1 ust. 2 związanych z wykonywaniem zadań 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będą należały następujące czynności:
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1) administrowanie, bieżące utrzymywanie i eksploatacja własnej sieci wodociągowej oraz urządzeń 
wodociągowych,

2) badanie i kontrola jakości dostarczonej wody oraz likwidacja odchyleń od normy,

3) zapewnienie dostawy wody w sposób ciągły i niezawodny,

4) wydawanie warunków na podłączenie się do sieci wodociągowej nowych odbiorców i przekazanie kopii 
wydawanych warunków do Przedsiębiorstwo Komunalne „PEGIMEK” Sp. z o. o.

5) przygotowywanie dokumentów do odbiorów technicznych i włączeń do sieci wodociągowej nowych 
przyłączy,

6) udział w przeglądach i odbiorach końcowych nowych podłączeń oraz archiwizacja inwentaryzacji 
wykonanych na koszt odbiorcy usług,

2. Dostawy wody na terenie Gminy Miejskiej Świdnik dla mieszkańców ul. Mełgiewskiej /po stronie 
Gminy Miejskiej Świdnik/o których mowa w § 1 ust. 2 w zakresie objętym porozumieniem, będzie odbywać 
się zgodnie z regulaminem dostarczania wody obowiązującym na terenie Gminy Wólka.

3. Rozliczanie za dostarczoną wodę odbywać się będzie na podstawie określonych w taryfach cen        
i stawek opłat obowiązujących na terenie Gminy Wólka zatwierdzonych przez Państwowe Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie oraz ilości dostarczonej wody obliczonej według wskazań studni wodomierzowej 
wyposażonej w zdalny odczyt udostępniony Gminie Wólka .

§ 3. Porozumienie w zakresie dotyczącym powierzenia Gminie Wólka przez Gminę Miejską Świdnik zadań 
własnych w zakresie dostawy wody dla mieszkańców Gminy Miejskiej Świdnik zostaje zawarte na okres od 
dnia zawarcia porozumienia do 30.12.2020 roku tj. do czasu dokończenia rozbudowy sieci wodociągowej przez 
P. K. „PEGIMEK” Sp. z o. o.

§ 4. 1. Do zadań Gminy Miejskiej Świdnik o których mowa w § 1 ust. 3 związanych z wykonywaniem 
zadań zbiorowego odprowadzania ścieków, będą należały następujące czynności:

1) Gmina Miejska Świdnik będzie dostarczać ścieki nową wybudowaną przez P.K. „PEGIMEK” Sp. z o. o. 
siecią kanalizacji sanitarnej, określoną w § 6 do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy 
Wólka,

2) dostawa i odbiór ścieków z terenu Gminy Miejskiej Świdnik  o których mowa w § 1 ust. 3 w zakresie 
objętym porozumieniem, będzie odbywać się zgodnie z regulaminem obowiązującym na terenie Gminy 
Wólka.

2. Rozliczanie za odprowadzanie ścieków odbywać się będzie na podstawie określonych w taryfach 
cen i stawek opłat obowiązujących na terenie Gminy Wólka zatwierdzonych przez Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz w oparciu o ilość odprowadzanych ścieków ustalonych na 
podstawie danych przepływomierza ścieków, którego obowiązek utrzymania spoczywać będzie na 
Gminie Miejskiej Świdnik. 

§ 5. Do zadań Gminy Wólka, o których mowa w § 1 ust. 3 związanych z wykonywaniem zadań 
zbiorowego odprowadzania ścieków, będzie należało administrowanie, bieżące utrzymywanie i eksploatacja 
odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Wólka, od studni SP do 
kolektora sanitarnego DN 1000 PE, za wyjątkiem przepływomierza ścieków, o którym mowa w § 
4 ust. 2 porozumienia. 

§ 6. Nowa sieć kanalizacji sanitarnej, zbierać będzie ścieki z obszaru Gminy Miejskiej Świdnik 
przedstawionego w załączniku graficznym nr. 2, a następnie Gmina Wólka na odcinku od wskazanej studni 
SP będzie transportować ścieki siecią własną do kolektora sanitarnego DN 1000 PE, stanowiącego własność 
P.K. „PEGIMEK” Sp. z o. o.

§ 7. Sieć  kanalizacyjna i  przyłącza kanalizacyjne włączone do budowanej nowej sieci kanalizacyjnej, 
mogą zostać uruchomione za zgodą Gminy Wólka, po odbiorze nowej sieci kanalizacyjnej, o której mowa 
w niniejszym porozumieniu i włączeniu do eksploatacji oraz  po podpisaniu umowy na odbiór ścieków z P.K. 
„PEGIMEK” Sp. z o. o..

§ 8. Gmina Wólka oświadcza, że użyczy własnej sieci kanalizacji sanitarnej do transportu ścieków 
sanitarnych z obszaru Gminy Miejskiej Świdnik.
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§ 9. 1. Gmina Miejska Świdnik potwierdza, że P.K. „PEGIMEK” Sp. z o. o. zobowiązuje 
się do wybudowania nowej sieci kanalizacji sanitarnej w terminie do dnia 30.10.2020 roku.

2. Porozumienie w zakresie odbioru ścieków z Gminy Miejskiej Świdnik przez Gminę Wólka zostaje 
zawarte na czas nieokreślony.

§ 10. Wszelkie zmiany i uzupełnienia porozumienia wymagają formy przewidzianej dla jego zawarcia.

§ 11. Spory pomiędzy stronami porozumienia rozstrzygać będą właściwe sądy powszechne.

§ 12. Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego podpisania przez obie strony i podlega ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 13. Strony zgodnie ustalają, że z wnioskiem o ogłoszenie porozumienia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego wystąpi Gmina Miejska Świdnik.

§ 14. Porozumienie sporządzone zostało w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej 
ze stron.

 

Burmistrz Miasta Świdnik

Waldemar Jakson

Wójt Gminy Wólka

Edwin Gortat
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