
UCHWAŁA NR XLII.363.2022 
RADY GMINY KOWALA 

z dnia 23 czerwca 2022 r. 

w sprawie porozumienia międzygminnego zawarte pomiędzy Gminą Miasta Radom, a Gminą Kowala 
w zakresie powierzenia zadań z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków 

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3, art. 10 ust. 1, art.18 ust. 2 pkt. 12 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) 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 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028) Rada Gminy Kowala uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Kowala porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto 
Radom,  na podstawie, którego Gmina Kowala powierza Gminie Miasto Radom wykonanie zadania 
publicznego polegającego na odprowadzaniu ścieków z terenu Gminy Kowala na teren Gminy Miasta Radom 
(ul. Wiejska w Radomiu) i wybudowaniu sieci kanalizacji w  ul. Wiejskiej w m. Radom. 

2. Projekt Porozumienia, o którym mowa ust. 1, stanowi załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowala. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kowala 

 
 

Dariusz Chruślak 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII.363.2022 

Rady Gminy Kowala 

z dnia 23 czerwca 2022 r. 

Porozumienie międzygminne zawarte pomiędzy Gminą Miasta Radom, a Gminą Kowala 
w zakresie powierzenia zadań z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków 

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3, art. 10 ust. 1, art.18 ust. 2 pkt. 12 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) 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) oraz uchwał: Nr ........ Rady Gminy Miasta Radom z dnia 
.........., Nr ........... Rady Gminy Kowala z dnia ........... w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, 

zawarto w dniu .......... 2022 r. w Radomiu, porozumienie między: 

Gminą Miasta Radom z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Radomiu, przy ul. Jana Kilińskiego 30, 26-
600 Radom, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Radosława Witkowskiego  

a 

Gminą Kowala z siedzibą w Urzędzie Gminy w Kowali-Stępocinie, przy ul. Marii Walewskiej 7, 26-624 
Kowala-Stępocina, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kowala Dariusza Bulskiego 

łącznie zwanymi „Gminami”, 

które mając na uwadze, że: 

1. Zawarcie Porozumienia Międzygminnego jest uzasadnione faktem, że infrastruktura kanalizacyjna na 
obszarze Stron Porozumienia Międzygminnego stanowi technicznie i funkcjonalnie powiązany system, lecz 
którego poszczególne elementy posadowione w granicach administracyjnych Gmin stanowią przedmiot 
odrębnej własności Stron Porozumienia Międzygminnego; 

2. Celem Stron Porozumienia Międzygminnego jest wspieranie rozwoju regionalnego oraz idei 
współdziałania międzykomunalnego jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do zadania własnego 
z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 
Strony zawierają niniejszym Porozumienie Międzygminne w celu wspólnej realizacji ich zadania 
własnego jakim jest zbiorowe odprowadzanie ścieków, na warunkach niżej określonych: 

§ 1.  
 

1. Gmina Kowala powierza Gminie Miasto Radom wykonanie zadania publicznego polegającego na 
odprowadzaniu ścieków z terenu Gminy Kowala na teren Gminy Miasta Radom (ul. Wiejska 
w Radomiu). 

2. W celu wykonania powierzonego zadania, o którym mowa w ust. 1, Gmina Kowala zobowiązuje się do 
wybudowania sieci kanalizacyjnej sanitarnej systemu grawitacyjnego ciśnieniowego w ul. Wiejskiej w m. 
Radom. Włączenie sieci kanalizacyjnej przewidziano do istniejącego kanału grawitacyjnego w rejonie 
skrzyżowania ul. Wiejskiej i Ciborowskiej na terenie Miasta Radom. Szczegółowa lokalizacja znajduje się 
w załączniku nr 1, w którym został zawarty przebieg trasy.  Sieć kanalizacyjna zostanie wybudowana 
w terminie do 31 grudnia 2023r., z ewentualnym przedłużeniem zadania, gdy wynikną niespodziewane 
okoliczności. 

3. Powierzone zadanie Gmina Miasta Radom będzie realizować przez Wodociągi Miejskie  
w Radomiu sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, przy ul. Filtrowej 4, 26-600 Radom, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  Nr KRS 0000033438, Sąd Rejonowy Lublin – Wschód 
w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 796-010-15-
60, Regon: 670110416 zwanym dalej Wodociągi Miejskie w Radomiu w której Gmina Radom posiada 100% 
udziałów, reprezentowanych przez Prezesa Zarządu – Leszka Trzeciaka oraz Wiceprezesa Zarządu Jakuba 
Koleckiego. 

4. 1) Wodociągi Miejskie w Radomiu zobowiązują się zapewnić odbiór ścieków właścicielom 
nieruchomości na terenie Gminy Kowala usytuowanych w m. Trablice. 
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2) Gmina Kowala przekaże Gminie Miasta Radom użytkowanie i konserwację odcinka miejskiego. Sieć 
kanalizacyjna na terenie Gminy Kowala pozostanie w utrzymaniu Gminy Kowala. 

5. Strony porozumienia dopuszczają zwiększenie lub zmniejszenie obszaru planowanego do odprowadzania 
ścieków w zależności od potrzeb. Zmiana wykazu dostawców ścieków wskazanych w ust. 4 pkt. 1), na wniosek 
strony porozumienia, nie stanowi zmiany Porozumienia Międzygminnego. Zmiana wykazu dostawców ścieków 
wymaga pisemnego potwierdzenia przez Gminę Miasto Radom i Gminę Kowala. 

§ 2. 1. Strony Porozumienia Międzygminnego wyrażają zgodę na wspólne wykonywanie zadań 
publicznych w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu Gminy Miasto Radom 
i Gminy Kowala, w zakresie o którym mowa w §1 Porozumienia, co oznacza, że właściwe organy gmin tj. 
odpowiednio Rada Gminy Miasta Radom i Rada Gminy Kowali, realizują prawa 
i obowiązki organów gmin określone w ustawie  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028). 

2. Zatwierdzanie taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków odbywać się będzie w trybie i na zasadach 
określonych w umowie przyrzeczenia zawarcia umowy hurtowego odbioru ścieków 
z dnia 18 stycznia 2018 roku oraz zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków(Dz.U. z 2020 r. poz. 2028). 

3. Zadania z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków polegające na realizacji praw 
i obowiązków określonych w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 2028)., przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz innych aktach prawnych, będą 
realizowane z wykorzystaniem urządzeń kanalizacyjnych stanowiących przedmiot odrębnej własności 
podmiotów wskazanych w § 1 Porozumienia. 

4. Strony Porozumienia Międzygminnego wspólnie oświadczają, że wyrażają zgodę na wykonywanie 
nowych przyłączy kanalizacyjnych do istniejącej sieci kanalizacyjnej na obszarze wskazanym w § 
1 Porozumienia oraz w załączniku nr 1. 

§ 3. Strony Porozumienia Międzygminnego deklarują swoją współpracę w zakresie niezbędnym dla 
prawidłowej realizacji niniejszego porozumienia. 

§ 4. 1. Gmina Kowala zobowiązuje się do wybudowania sieci kanalizacyjnej sanitarnej systemu 
grawitacyjnego ciśnieniowego w  ul. Wiejskiej w m. Radom i na terenie Gminy Kowala z własnych środków 
budżetowych i nie będzie wnosiła żadnych roszczeń za wykonane zadanie. 

2. Odbiór ścieków odbywać się będzie na podstawie zawartej umowy pomiędzy dostawcą ścieków, 
a przedsiębiorstwem kanalizacyjnym. 

3. Opłata za zbiorowe odprowadzanie ścieków ustalana będzie w wysokości ok. 90% stawki określonej 
w taryfie obowiązującej na terenie Gminy Miasta Radom. W przypadku podjęcia uchwały przez Radę Miasta 
Radom o dopłacie do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie odbioru ścieków, dopłata nie dotyczy 
dostawców ścieków z terenu Gminy Miasta Radom. 

4. Nowa cena za odbiór ścieków i nowa stawka opłaty abonamentowej będą obowiązywały od dnia zmiany 
taryfy obowiązującej na terenie Gminy Miasta Radom, a zmiana ceny za ścieki i stawki opłaty abonamentowej 
nie będzie wymagała zmiany umowy w drodze aneksu. 

5. Odbiorca ścieków niezwłocznie powiadomi Gminę Kowala o zmianie taryfy obowiązującej na terenie 
Gminy Miasta Radomia, jak również o wysokości nowej ceny za odbiór ścieków. 

6. Płatności za odbiór ścieków uiszczane będą na podstawie wystawionych przez Gminę Miasto Radom 
faktur raz na miesiąc. 

§ 5. 1. Rozwiązanie niniejszego Porozumienia Międzygminnego następuje na podstawie uchwały 
odpowiednio Rady Gminy Miasta Radom i Rady Gminy Kowali. 

2. Oświadczenie którejkolwiek ze Stron niniejszego porozumienia o rozwiązaniu Porozumienia 
Międzygminnego powinno zostać złożone drugiej Stronie porozumienia po podjęciu uchwały, 
o której mowa w ust. 1. Oświadczenie takie powinno zostać złożone drugiej Stronie porozumienia najpóźniej 
na trzy miesiące przed końcem roku kalendarzowego. Złożenie oświadczenia 
o rozwiązaniu Porozumienia Międzygminnego we wskazanym terminie skutkuje rozwiązaniem zawartego 
porozumienia z końcem roku kalendarzowego. 
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§ 6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Porozumienia Międzygminnego wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

§ 7. Wszelkie spory pomiędzy Stronami Porozumienia Międzygminnego mogące powstać w związku 
z wykonywaniem Porozumienia Międzygminnego będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Radomiu. 

§ 8. Porozumienie Międzygminne zostało zawarte na czas nieokreślony wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 9. Porozumienie Międzygminne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron Porozumienia. 

Podpisy Stron Porozumienia: 

Prezydent Miasta Radom                                                                                   Wójt Gminy Kowala 

Radosław Witkowski                                                                                            Dariusz Bulski 
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 
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