


Załącznik do uchwały nr XXXVIII...2021 

Rady Miejskiej w Złotowie 

z dnia … 2021 

Porozumienie międzygminne

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca

1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1372)  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 (Dz. U.

z 2020 r. poz. 2028 ze zm.) oraz uchwały Nr …...../2021 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia ….................... 2021 r.

w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  międzygminnego  pomiędzy  Gminą  Złotów  i  Gminą

Miasto Złotów powierzających częściową realizację zadań oraz przyjmujących prawa i obowiązki w zakresie

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków i uchwały Nr ….......... Rady Gminy w

Złotowie  z  dnia  …...........  2021  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  międzygminnego

pomiędzy  Gminą  Złotów  a  Gminą  Miasto  Złotów  powierzających  sobie  częściową  realizację  zadań  oraz

przyjmujących prawa i  obowiązki w zakresie  zbiorowego zaopatrzenia  w wodę i  zbiorowego odprowadzania

ścieków pomiędzy:

Gminą Złotów, w imieniu której działa Wójt Gminy Złotów - Pan Piotr Lach,

zwaną w dalszej części niniejszego Porozumienia „Gminą”,

oraz

Gminą Miasto Złotów, w imieniu której działa Burmistrz Miasta Złotowa - Pan Adam Pulit,

zwaną w dalszej części niniejszego Porozumienia „Miastem”,

w dniu …................. 2021 r.,

zawarte zostało porozumienie międzygminne, zwane dalej „Porozumieniem”,

o następującej treści:

§ 1. Gmina powierza, a Miasto przejmuje obowiązek prowadzenia, zadań własnych Gminy z zakresu zbiorowego

zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków dla mieszkańców Gminy w zakresie określonym w

Porozumieniu.

§ 2. Gmina powierza, a Miasto przejmuje obowiązek:

1)  prowadzenia  zadań  własnych  Gminy  z  zakresu  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  oraz  zbiorowego

odprowadzania ścieków części mieszkańców obszarów miejscowości zestawionych w załączniku Nr 1;

2)  prowadzenia  zadań  własnych  Gminy  z  zakresu  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  części  mieszkańców

obszarów miejscowości zestawionych w załączniku Nr 2;

3) w zakresie hurtowego odprowadzania  ścieków z miejscowości  Gminy: części miejscowości  Święta, części

miejscowości  Stawnica,  części miejscowości  Dzierzążenko,  tj.  z  obszaru  Gminy  Złotów  uwidocznionego

w Aglomeracji Złotów – wyciąg z Aglomeracji Złotów stanowi załącznik Nr 3, i oczyszczania ich na oczyszczalni



ścieków w m. Blękwit 51a, Gmina Złotów; 

4) w zakresie hurtowej:

a) dostawy wody ze studni wodomierzowej przy ul. Zamkowej na rzecz właścicieli nieruchomości obejmujących

działki o numerach 359/7, 359/5, obręb Dzierzążenko 0051;

b) dostawy wody i  hurtowego odprowadzania ścieków na rzecz właścicieli nieruchomości obejmujące działki

opisane w załączniku nr 4.

§ 3. 1. Zadania, o których mowa w § 2, polegające na realizacji praw i obowiązków określonych w ustawie z dnia

7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r.

poz. 2028 ze zm.), przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz innych aktach prawnych, będzie realizowane

z zastrzeżeniem ust. 2, przez Miasto z wykorzystaniem urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stanowiących

własność przedsiębiorstwa Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Złotowie.

2. Gmina przyjmuje do wiadomości, że zadania, o których mowa w § 2, Miasto wykonywać będzie poprzez

przedsiębiorstwo wodociągowe, uprawnione do wykonywania tych zadań na obszarze Miasta, tj. przedsiębiorstwo

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Złotowie przy ul. Wodociągowej 1A.

§ 4. Zadania  związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę oraz i/lub  zbiorowego odprowadzenia ścieków

mieszkańców nieruchomości położonych w obszarze wskazanym w § 2 objętych Porozumieniem wykonywane

będą na podstawie obowiązującego "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" na terenie Miasta,

obejmując m.in. następujące czynności:

1)  zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń  kanalizacyjnych (w tym usuwanie

awarii) do:

a)  realizacji  dostaw  wody  w  wymaganej  ilości  i  pod  odpowiednim  ciśnieniem,  zgodnym  w  szczególności

z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst

jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm.),

b) dostawy wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny,

2)  zapewnienia  należytej  jakości  dostarczanej  wody  przeznaczonej  do  spożycia  przez  ludzi  odpowiadającą

wymaganiom określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.  13 ustawy o zbiorowym

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,

3) dostarczanie odbiorcy usług dostawy wody z sieci wodociągowej i/lub odbioru ścieków do sieci kanalizacyjnej

na podstawie pisemnej umowy, o treści ustalonej według zasad określonych przepisami obowiązującego prawa,

w szczególności ustawą i  regulaminem,

4) wydawanie warunków technicznych niezbędnych do podłączenia do sieci oraz uzgadnianie przedłożonej przez

inwestora  dokumentacji  technicznej,  w  oparciu  o  ogólne  wymagania  techniczne,  publikowane  na  stronie

internetowej przedsiębiorstwa,

5) instalowanie i utrzymywanie (na swój koszt) u odbiorcy usług wodomierza głównego,

6) prowadzenie regularnej wewnętrznej kontroli jakości dostarczanej wody,

7)  prowadzenie  regularnej  kontroli  urządzeń  wodociągowych  i  kanalizacyjnych posiadanych  przez

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne,

8)  dokonywanie  napraw  urządzeń  wodociągowych  i  kanalizacyjnych oraz  na  pisemne  zlecenie  odpłatnie



przyłączy będących w jego posiadaniu,

9) informowanie o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w formie i trybie określonym przepisami

ustawy,

10) na pisemny wniosek odbiorcy usług zlecenie wykonania ekspertyzy wodomierza głównego przez Okręgowy

Urząd  Miar  w  celu  sprawdzenia  prawidłowości  wskazań  i  w  przypadku  stwierdzenia  przez  ten  Urząd  jego

wadliwego działania, poniesienie kosztów ekspertyzy i wymiany.

§ 5. 1. Pobierane opłaty za wodę od odbiorców wody, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2, oraz pobierane opłaty za

odbiór ścieków, o których mowa w § 2 pkt 1, stanowią przychód spółki Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Sp. z o.o. z siedzibą w Złotowie.

2. Cena za dostawę wody i za odprowadzanie ścieków urządzeniami miasta ustalana będzie na podstawie stawek

określonych w taryfie, zatwierdzonej przez organ regulacyjny, w trybie i na zasadach określonych w przepisach

ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

3.  Podstawą  obciążenia  odbiorcy  wody  z  Gminy  należnościami  za  usługi  świadczone  przez  Miejski  Zakład

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Złotowie wskazane w ust. 1 i 2 będzie odczyt wodomierzy

i wystawione faktury.

4.  Sposób  rozliczania  i  wystawiania  faktur  opisany  jest  w  obowiązującym  "Regulaminie  dostarczania  wody

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Złotów".

§ 6. 1. Odbiór ścieków, o którym mowa w § 2 pkt 3, odbywać się będzie na podstawie umowy o hurtowy odbiór

ścieków zawartej pomiędzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów z siedzibą przy ul. Leśnej 7

w  Złotowie  a  Miejskim  Zakładem  Wodociągów  i  Kanalizacji  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Złotowie  przy

ul. Wodociągowej 1A.

2. W ramach odbioru ścieków, o którym w ust. 1, Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą

w Złotowie, do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości  Blękwit  51A przyjmować będzie wyłącznie

ścieki komunalne odprowadzane z nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy, w ilości

Q śr.d. = 1068 m3/d, Q max. d. = 1337m3/d, Q max.h. = 107 m3/h i jakości o składzie nieprzekraczającym niżej

wymienionych wskaźników:

1) BZT5 = 600 mg/dcm3,

2) CHZT = 1000 g/dcm3,

3) Zaw.og = 500 mg/dcm3,

4) Nog = 100 mg/dcm3,

5) Pog= 20 mg/dcm3,

6) pH = 6,5-9,0,

oraz spełniających pozostałe parametry zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 7. 1. Dostawa wody, o której mowa w § 2 pkt 4 lit. a) i b), odbywać się będzie na podstawie umowy o hurtową

dostawę wody zawartej pomiędzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów z siedzibą przy ul. Leśnej

7  w  Złotowie  a  Miejskim  Zakładem  Wodociągów  i  Kanalizacji  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Złotowie  przy



ul. Wodociągowej 1A.

2. Odbiór ścieków, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. b), odbywać się będzie na podstawie umowy o hurtowy odbiór

ścieków zawartej pomiędzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów z siedzibą przy ul. Leśnej 7

w  Złotowie  a  Miejskim  Zakładem  Wodociągów  i  Kanalizacji  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Złotowie  przy

ul. Wodociągowej 1A.

§ 8.  Porozumienie nie obejmuje realizacji przez Miasto zadań inwestycyjnych z zakresu budowy, rozbudowy,

przebudowy i remontów urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy.

§. 9. 1. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.

2. Oświadczenie organu wykonawczego Gminy lub Miasta o rozwiązaniu Porozumienia może zostać złożone za

uprzednim wypowiedzeniem wynoszącym 6 miesięcy liczonym na koniec roku kalendarzowego.

3. Strony mogą uzgodnić inne warunki rozwiązania Porozumienia Międzygminnego.

§ 10. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Porozumienia, jak również oświadczenie o jego wypowiedzeniu, 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 Wielkopolskiego.

§  13.  Strony  zgodnie  ustalają,  że  z  wnioskiem  o  ogłoszenie  Porozumienia  w  Dzienniku  Urzędowym

Województwa Wielkopolskiego wystąpi Miasto.

§ 14. Porozumienie sporządzone zostało w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym Miasto otrzymuje

trzy egzemplarze Porozumienia, a Gmina dwa.



Załącznik Nr 1 do porozumienia międzygminnego 

z dnia … r.   

 

 

Gmina powierza, a Miasto przejmuje obowiązek prowadzenia zadań własnych Gminy z zakresu 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków części mieszkańców 

miejscowości jak poniżej:  

 

1) Dzierzążenko: 

 

-  woda+ ścieki- działka nr 107/2, obręb Dzierzążenko 0051 

- woda+ ścieki- działka nr 107/3, obręb Dzierzążenko 0051 

- woda+ ścieki- działka nr 107/7, obręb Dzierzążenko 0051 

-  woda+ ścieki- działka nr 108/1, obręb Dzierzążenko 0051 

-  woda+ ścieki- działka nr 108/5, obręb Dzierzążenko 0051 

- woda+ ścieki- działka nr 108/7, obręb Dzierzążenko 0051 

- woda +ścieki- działka nr 108/8, obręb Dzierzążenko 0051 

- woda+ ścieki- działka nr 118/1, obręb Dzierzążenko 0051 

- woda+ ścieki- działka  nr 119, obręb Dzierzążenko 0051 

- woda+ ścieki- działka nr 118/2, obręb Dzierzążenko 0051 

- woda+ ścieki- działka nr 117/1, 117/2, obręb Dzierzążenko 0051 

 

2) Dzierzążenko (przy ul. Zamkowej): 

 

- woda+ ścieki- działka nr 336/3, obręb Dzierzążenko 0051 

- woda+ ścieki- działka nr 336/4, obręb Dzierzążenko 0051 

- woda +ścieki -działka nr 356/2, obręb Dzierzążenko 0051 

- woda+ ścieki- działka nr 336/2, obręb Dzierzążenko 0051 

- woda+ ścieki- działka nr 356/4, obręb Dzierzążenko 0051 

- woda+ ścieki- działka nr 892, obręb Dzierzążenko 0051 

- woda+ ścieki -działka nr 359/3, obręb Dzierzążenko 0051 

- woda+ ścieki- działka nr 360, obręb Dzierzążenko 0051 

 

3) Stawnica: 

- woda+ ścieki, działka nr 468/11, obręb Stawnica 0037 

 

4) Blękwit: 

-woda + ścieki, działki nr 501/4; 505/4; 505/5, 505/9,  obręb Blękwit 0047 

 

5) Wielatowo: 

- woda + ścieki, działka nr 400/72, obręb Dzierzążenko 0051  

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik Nr 2 do porozumienia międzygminnego  

z dnia … r.  

 

 

Gmina powierza, a Miasto przejmuje obowiązek prowadzenia zadań własnych Gminy z zakresu 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę części mieszkańców miejscowości jak poniżej:  

 

1) Dzierzążenko (przy ul. Zamkowej): 

 

-woda-działka nr 358/5, 358/6, obręb Dzierzążenko 0051 

-woda-działka nr 108/9, obręb Dzierzążenko 0051 

 

2) Wielatowo: 

 

-woda- działka nr 400/15, 400/41, obręb Dzierzążenko 0051 

-woda-działka nr 400/15, 400/41, obręb Dzierzążenko 0051 

-woda-działka nr 400/15, 400/41, obręb Dzierzążenko 0051 

-woda-działka nr 400/73,                       

   obręb Dzierzążenko 0051 

 

3) Inne: 

 

- woda, działka nr 433, obręb Międzybłocie 

- woda, działki nr 436/3, 437/3, 437/4, 436/4, 435/3 obręb Międzybłocie 

- woda, działka  nr 410/15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do porozumienia międzygminnego 
z dnia ... r. 











 
Załącznik Nr 4 do porozumienia międzygminnego  

Z dnia … r.  

 

 

 
Gmina powierza, a Miasto przejmuje obowiązek hurtowej dostawy wody i  hurtowego odprowadzania 

ścieków na rzecz właścicieli nieruchomości obejmujących działki jak poniżej:  

 

 

1) Wielatowo: 

- ZWiK Gm. Złotów-Wielatowo 7 (dom nauczyciela) woda+ ścieki- działka nr 400/51, obręb    

   Dzierzążenko 0051 

       

                                                                                                                            

2)  Dzierzążenko (Osada przy ul. Jerozolimskiej): 

-  ZWiK Gm. Złotów-studnia wodomierzowa na końcu ulicy Jerozolimskiej, hurt-woda + ścieki  

   z działki nr 275, obręb Dzierzążenko 0051 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         


