
UCHWAŁA NR LIV/421/2023 
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia 25 stycznia 2023 r.

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego

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 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), 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, z 2022 r. poz. 1549) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego Gminy Zdzieszowice z Gminą Walce 
w zakresie dotyczącym zbiorowego odprowadzania ścieków z nieruchomości położonych na terenie Gminy 
Zdzieszowice dla mieszkańców gminy, których nieruchomości położone są na pograniczu Gminy 
Zdzieszowice.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Porozumienie dotyczy odprowadzania ścieków z nieruchomości położonych na terenie Gminy Zdzieszowice 

dla mieszkańców gminy, których nieruchomości położone są na pograniczu gminy Zdzieszowice, co 

umożliwi podłączenie ich do sieci kanalizacyjnej będącej własnością Gminy Walce.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 74 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym gminy mogą zawierać 

porozumienia w sprawie powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych. Ponadto 

zgodnie z zapisem art. 3 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków do wspólnego wykonywania w/w zadania własnego wymagane jest zawarcie porozumienia 

międzygminnego i powierzenie tego zadania jednej ze stron porozumienia.

Gmina Walce, za pośrednictwem Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w 

Walcach, dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym, umożliwiającym podłączenie nieruchomości 

leżącej na granicy gmin do sieci kanalizacyjnej Gminy Walce.

Budowa sieci kanalizacyjnej dla przedmiotowej nieruchomości nie jest uzasadnione technicznie i 

ekonomicznie, stąd podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

międzygminnego z Gminą Walce dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest zasadne.

Sprorządził: Adrian Zimerman
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