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z dnia 20 marca 2012 r.
w sprawie wspólnego wykonywania przez Miasto Ostrołęka i Gminę Lelis
zadań z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 3 ust. 2 ppkt 2 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.
z 2006r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) zawarto w dniu 20 marca 2012r. porozumienie międzygminne pomiędzy:
1. Miastem Ostrołęka z siedzibą w Ostrołęce, Pl. Gen. J. Bema 1 reprezentowanym przez: Janusza Józefa
Kotowskiego - Prezydenta Miasta Ostrołęka a
2. Gminą Lelis z siedzibą w Lelisie, ul. Szkolna 37, reprezentowaną przez: Stanisława Subdę – Wójta Gminy
Lelis.
Strony w celu wspólnego wykonywania przez Miasto Ostrołęka i Gminę Lelis zadań z zakresu zbiorowego
odprowadzania ścieków zawierają porozumienie o następującej treści:
§ 1.1. Gmina Lelis oraz Miasto Ostrołęka postanawiają wspólnie prowadzić zadania z zakresu zbiorowego
odprowadzania ścieków.
2. Zadania, o których mowa w ust.1, polegające na realizacji praw i obowiązków określonych w ustawie
z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.
z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz innych aktach prawnych,
będą realizowane, z zastrzeżeniem ust. 3 przez Miasto Ostrołęka z wykorzystaniem własnych urządzeń
wodociągowo-kanalizacyjnych, urządzeń stanowiących własność Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, zwanego dalej OPWiK, oraz urządzeń Gminy Lelis.
3. Gmina Lelis będzie realizować zadania związane z ustalaniem kierunków rozwoju sieci: budową,
rozbudową i przebudową urządzeń kanalizacyjnych oraz opracowaniem wieloletnich planów rozwoju
i modernizacji sieci na terenie swojej Gminy oraz zapewni ich finansowanie.
4. Gmina Lelis przyjmuje do wiadomości, że zadania określone w ust. 1 i 2 Miasto Ostrołęka wykonywać
będzie poprzez przedsiębiorstwo (przedsiębiorstwa) wodociągowo-kanalizacyjne, uprawnione do wykonywania
tych zadań na obszarze Miasta Ostrołęki.
§ 2.1. W celu realizacji zadania, o którym mowa w § 1, Gmina Lelis odda Miastu Ostrołęka na czas trwania
porozumienia w bezpłatne używanie swoje urządzenia kanalizacyjne, zwane w dalszej części umowy
„urządzeniami” a Miasto Ostrołęka urządzenia te przyjmie na warunkach wynikających z ust. 2, oraz
zobowiązuje się do ich używania zgodnie z przeznaczeniem i na zasadach określonych w niniejszym
porozumieniu.
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2. Przekazanie urządzeń będzie poprzedzone wykonaniem przez OPWiK Sp. z o.o. próby ciśnieniowej sieci,
oraz sporządzeniem protokołów przeglądu technicznego, w których strony określą terminy realizacji oraz
zakres niezbędnych prac do sfinansowania przez Gminę Lelis, przed przekazaniem ich do eksploatacji, na
podstawie umowy użyczenia. Przekazanie urządzeń nastąpi wraz z dokumentacją ich dotyczącą, a w przypadku
braku lub wad niezbędnej dokumentacji, Gmina Lelis pokryje koszt odtworzenia.
3. Gmina Lelis wyraża zgodę na przekazanie przez Miasto Ostrołęka urządzeń do bezpłatnego używania
przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, które będzie prowadziło zbiorowe odprowadzanie ścieków
na obszarze Gminy Lelis w wyniku realizacji Porozumienia.
4. Gmina Lelis w terminie do dnia 15.03.2012r. przekaże OPWiK rejestr dostawców ścieków,
ze wskazaniem ich adresów oraz innych niezbędnych informacji, umożliwiających ich identyfikację.
§ 3.1. Do zadań Miasta Ostrołęka będą należały w szczególności następujące czynności, związane
z wykonywaniem zadań zbiorowego odprowadzenia ścieków na obszarze Gminy Lelis w miejscowościach:
Białobiel, Siemnocha, Łęg Przedmiejski, Łęg Starościński-Walery:
1)

administrowanie, bieżące utrzymanie i eksploatacja sieci kanalizacyjnej oraz urządzeń kanalizacyjnych,
stanowiących majątek Gminy Lelis łącznie z naprawą uszkodzonych pomp w przepompowniach ścieków,

2)

eksploatacja sieci, przepompowni oraz innych budowli i urządzeń kanalizacyjnych,

3)

zapewnienie odbioru ścieków w sposób ciągły i niezawodny,

4)

niezwłoczne usuwanie awarii urządzeń znajdujących się w przepompowniach oraz na sieci,

5)

wydawanie warunków na podłączanie się do sieci kanalizacyjnej nowych odbiorców i przekazywanie
kopii wydanych warunków Gminie Lelis,

6)

przygotowywanie dokumentów do odbiorów technicznych i włączeń do sieci kanalizacyjnej nowych
przyłączy,

7)

bieżąca kontrola nowych dostawców ścieków celem ustalenia momentu rozpoczęcia odprowadzania
ścieków oraz dokonywania regularnych odczytów wodomierza,

8)

udział w przeglądach i odbiorach końcowych nowych podłączeń oraz prowadzenie ich inwentaryzacji,

9)

pokrywanie opłat za zużytą energię elektryczną na podstawie faktur VAT wystawianych przez dostawcę
energii w zakresie obiektów, na które przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne posiada zawarte
umowy na dostawę energii,

10) wykonywanie konserwacji i remontów bieżących sieci, urządzeń i obiektów towarzyszących oraz
przywracania do stanu poprzedniego terenu, na którym awaria wystąpiła, w przypadku dróg – do
przejezdności, a ich nawierzchni, do stanu poprzedniego,
11) całokształt spraw dotyczących prowadzenia i nadzorowania w imieniu gminy Lelis napraw gwarancyjnych
urządzeń i sieci,
12) zawieranie umów oraz rozliczanie odbiorców zgodnie z regulaminem świadczenia usług,
13) prowadzenie oraz przekazywanie Gminie Lelis każdego roku aktualizowanej co pół roku ewidencji
zawierającej informację o ilości odbioru ścieków, niezbędnych do sporządzenia sprawozdania,
14) uczestnictwo oraz składanie wyjaśnień podczas kontroli kanalizacji przeprowadzanych przez organy do
tego upoważnione.
2. Odbiór ścieków na terenie Gminy Lelis będzie odbywać się zgodnie z Regulaminem dostarczania wody
i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie Miasta Ostrołęki.
§ 4.1. Pobieranie opłaty za ścieki od dostawców ścieków z Gminy Lelis stanowią przychód przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjnego, realizującego zadania Miasta Ostrołęki przyjęte w wyniku Porozumienia.
Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ponosić będzie wszelkie koszty i inne opłaty związane
z korzystaniem z przekazanego majątku w celu realizacji usług, w tym remontów bieżących.
2. Dla celów związanych z realizacją przepisów regulujących podatek od nieruchomości związany
z korzystaniem z przekazanego majątku Strony w umowie użyczenia, o której mowa w § 2 ust. 2, określą
wartość nieruchomości.
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§ 5.1. Taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Lelis będą ustalane przez Miasto
Ostrołęka w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
2. Gmina Lelis ma prawo wglądu do rejestru kosztów oraz żądać określonych lub doraźnych informacji
dotyczących kosztów, stanowiących składniki stawek za ścieki.
§ 6. Urządzenia i sieci kanalizacyjne w chwili przekazania są objęte gwarancją:
Etap I dotyczy miejscowości: Białobiel, Siemnocha, Łęg Przedmiejski, Łęg Starościński- Walery, gwarancja do
26.10.2014r.
Etap II dotyczy miejscowości: Białobiel, Siemnocha, Łęg Przedmiejski, Łęg Starościński- Walery, odbiór
techniczny do 31.05.2012r. gwarancja do 31.05.2015r.
Etap III dotyczy miejscowości: Białobiel, Siemnocha, Łęg Przedmiejski, Łęg Starościński- Walery gwarancja
do 28.12.2014r.
§ 7.1. Wystąpienie Stron z Porozumienia Międzygminnego następuje na podstawie uchwały jej Rady.
2. Oświadczenie organu wykonawczego Strony o wystąpieniu z Porozumienia Międzygminnego powinno
zostać złożone po podjęciu uchwały, o której mowa w ust. 1 najpóźniej na 6 miesięcy przed końcem
zaprzestania obowiązywania porozumienia.
3. Strony mogą uzgodnić inne warunki rozwiązania Porozumienia Międzygminnego.
§ 8. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Porozumienia Międzygminnego wymagają formy przewidzianej dla
jego zawarcia.
§ 9. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 10. Porozumienie sporządzone zostało w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla
każdej ze Stron.
Prezydent Miasta Ostrołęki:
Janusz Kotowski
Wójt Gminy Lelis:
mgr inż. Stanisław Subda

