
 

 

 

 

UCHWAŁA NR XXVII/165/17 

  RADY MIASTA DYNÓW 

z dnia 28 marca 2017 roku 

 

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Dynów  

a Gminą Dynów w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków przez mieszkańców 

miejscowości Harta, położonej na terenie Gminy Dynów. 

 

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

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2016r.,  poz. 446 z późn. zm.) 

oraz art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 139 z późn. zm.) uchwala się, 

co następuje: 

§ 1.  Wyraża się wolę zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską 

Dynów i Gminą Dynów w zakresie realizacji zadania z zakresu zbiorowego odprowadzania 

ścieków, z wykorzystaniem urządzeń kanalizacji sanitarnych stanowiących własność Gminy 

Miejskiej Dynów, przez mieszkańców miejscowości Harta, gmina Dynów. 

§ 2. Projekt Porozumienia Międzygminnego stanowi załącznik do niniejszej chwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dynów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik 

do UCHWAŁY NR XXVII/165/17 

RADY MIASTA DYNÓW 

z dnia 28 marca 2017 roku 

 

 

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE 

z dnia ............. 

 

w sprawie realizacji zadania z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków przez 

mieszkańców miejscowości Harta, gmina Dynów 

 

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

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. 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 (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 139 z późn. zm.) zawarto 

w dniu ................  r. porozumienie międzygminne pomiędzy: 

 

Gminą Miejską Dynów z siedzibą w Dynowie przy ul. Rynek 2, reprezentowaną 

przez Burmistrza Miasta Dynów – Zygmunta Frańczak, 

a 

Gminą Dynów z siedzibą w Dynowie, ul. Ks. J. Ożoga 2, reprezentowaną przez Wójta Gminy 

Dynów – Krystynę Sówka. 

 

Strony w celu wykonywania przez Gminę Dynów zadania dotyczącego wybudowania odcinka 

sieci kanalizacji sanitarnej z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków przez mieszkańców 

miejscowości Harta położonej na terenie Gminy Dynów i włączenie wybudowanej sieci 

kanalizacyjnej do istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Dynów zawierają 

porozumienie o następującej treści:  

§ 1. 

1. Gmina Miejska Dynów oraz Gmina Dynów postanawiają, że odcinek sieci kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Harta położonej na terenie administracyjnym Gminy Dynów 

zostanie zrealizowany przez Gminę Dynów i włączony do istniejącej kanalizacji sanitarnej na 

terenie miasta Dynów, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Dynów. 

2. Porozumienie obejmuje następujące nieruchomości gruntowe nr ewid. gruntów: 5088, 5054, 

5053, 5052, 5051, 5050, 5049, 5046, 5045, 5043, 5042, 5039, 5038, 5037/2, 5037/1, 5034, 

5033, 5030, 5029, 5028 położone na terenie Gminy Dynów, obręb Harta. 

3. Gmina Miejska Dynów uzyskuje prawo do bezpłatnego włączenia w przyszłości do 

wybudowanej sieci kanalizacyjnej, o której mowa w ust. 1, nieruchomości położonych na 

terenie miasta Dynów, które usytuowane są w sąsiedztwie Gminy. 

 

§ 2. 

1. W celu wykonania niniejszego porozumienia będą podejmowane następujące działania: 

  1)   Do Gminy Dynów będą należały w szczególności następujące czynności: 

a) opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę oraz poniesienie   

z tym związanych kosztów,  

b) wybudowanie we własnym zakresie, a następnie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 

wybudowanej sieci, 

c) ponoszenie opłat związanych z zajęciem pasa drogowego na czas realizacji zadania oraz 

za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym (ul. Węgierska – dr wojewódzka) zgodnie 

z decyzją zarządcy drogi, 



 

 

d) spowodowanie zainstalowania wodomierzy na instalacjach doprowadzających wodę do 

poszczególnych budynków mieszkalnych, 

e) włączenie budynków mieszkalnych do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej, o której 

mowa w §1 ust. 1 odbywać się będzie przy udziale przedstawiciela Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Dynowie. 

     

  2)   Do Gminy Miejskiej Dynów należy: 

a) udział w przeglądach i odbiorach końcowych podłączeń, 

b) zawieranie umów cywilno-prawnych z każdym dostawcą ścieków wg taryf 

obowiązujących na terenie Gminy Miejskiej Dynów oraz rozliczanie odbiorców na 

podstawie wskazań wodomierza. 

2.  Koszty związane z wykonaniem przejścia siecią kanalizacji sanitarnej przez drogę 

wojewódzką (w obrębie pasa drogowego ul. Węgierskiej w Dynowie w km 44+200) zostaną 

pokryte przez obie gminy po połowie. Rozliczenie nastąpi po wykonaniu i odebraniu robót 

przez PZDW Rejon w Jaśle na podstawie kosztorysu powykonawczego. 

3. Odbiór ścieków na terenie miejscowości Harta, gmina Dynów objętej niniejszym 

porozumieniem, będzie odbywać się zgodnie z Regulaminem dostarczania wody                        

i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie Gminy Miejskiej Dynów. 

4.  Ceny i opłaty za odprowadzanie ścieków dla mieszkańców Gminy Dynów objętych niniejszym 

porozumieniem będą ustalane w takiej samej wysokości jak dla mieszkańców miasta Dynów, 

różnicowanie cen może odbywać się na zasadach przyjętych na terenie miasta Dynów. 

5. Do sieci kanalizacji sanitarnej mogą być podłączone tylko ścieki bytowe z budynków 

mieszkalnych, niedopuszczalne jest podłączenie wód deszczowych i innych źródeł.  

6.  Gmina Miejska Dynów zobowiązuje się do dokonywania napraw, konserwacji, remontów 

bieżących i usuwania awarii związanych z utrzymaniem i eksploatacją odcinka sieci 

wybudowanego przez Gminę Dynów. 

7.  Koszty kapitalnych remontów i modernizacji sieci objętej niniejszym porozumieniem pokrywa 

Gmina Dynów.                 

§ 3. 

Rozwiązanie Porozumienia Międzygminnego następuje na podstawie uchwały  

Rad. 

§ 4. 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia Porozumienia Międzygminnego wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

§ 5. 

Porozumienie zawiera się na czas nieoznaczony i wchodzi w życie z dniem podpisania, jednak nie 

wcześniej niż po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 6. 

Porozumienie sporządzone zostało w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla 

każdej ze Stron. 

 

GMINA DYNÓW                                    GMINA MIEJSKA DYNÓW 


