UCHWAŁA NR XXV/132/2018
RADY GMINY BOĆKI
z dnia 26 stycznia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na porozumienie międzygminne z gminą Orla
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 12 oraz art.74 ust.1 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232) Rada Gminy Boćki uchwala co następuje:
§ 1. Wyraża sie zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Orla w sprawie dostawy przez
tę Gminę wody z ujęcia Oleksze na teren gminy Boćki zgodnie z projektem porozumienia międzygminnego
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwaly
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boćki
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Rzepniewski
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Załącznik do uchwały Nr XXV/132/2018
Rady Gminy Boćki
z dnia 26 stycznia 2018 r.
POROZUMIENIE MIĘDZYG MINNE
WÓJTA GMINY ORLA
z dnia ………. 2018 r.

w sprawie dostawy wody na teren gminy Boćki z ujęcia hydroforni "OLEKSZE"
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 10, 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 2017 r. poz. 1875, 2232), w związku z art. 3 ust. 2 pkt 2 oraz art. 6
ust. 1a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) oraz art. 1 ust. 3, art. 2 ust. 1 pkt 1, art. 31 ust. 1, art.
32 pkt 1, art. 38 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1121 z
późn. zm.) oraz uchwał organów stanowiących strony porozumienia:
- Uchwały Rady Gminy Boćki Nr XXX/132/2018 z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia międzygminnego;
- Uchwały Rady Gminy Orla Nr ………./2018 z dnia ……… 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie dostawy wody na teren gminy Boćki z ujęcia
hydroforni „Oleksze”, zawarto w dniu …….. 2018 r. porozumienie międzygminne pomiędzy:
Gminą Orla reprezentowaną przez:
Pana Piotra Selwesiuka Wójta Gminy Orla
przy kontrasygnacie Pani Joanny Onufryjuk Skarbnika Gminy Orla
zwaną dalej „Dostawcą”
a
Gminą Boćki reprezentowaną przez:
Panią Dorotę Kędra – Ptaszyńską - Wójta Gminy Boćki
przy kontrasygnacie Pani Mirosławy Andrzejuk - Skarbnika Gminy Boćki
zwaną dalej „Odbiorcą”
o następującej treści:
§ 1. Gmina Orla zobowiązuje się do zapewnienia dostawy wody z ujęcia „Oleksze” na teren Gminy
Boćki do miejscowości: kol. Boćki, Dziecinne, Pasieka, Krasna Wieś, Dubno, Nurzec, Szeszyły,
Mołoczki, Śnieżki, Sasiny, Bystre w sposób ciągły i niezawodny, zgodnie z warunkami technicznymi
przyłączenia, w wymaganej ilości i o ciśnieniu umożliwiającym normalne użytkowanie wody, a także z
zapewnieniem jakości odpowiadającej wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
§ 2. 1. Gmina Boćki będzie ponosić koszty:
a) poboru wody w ilości zgodnej ze wskazaniami wodomierza zamontowanego w studzience
wodomierzowej
za każdy m3 wody dostarczonej do Odbiorcy,
b) opłaty abonamentowej za obsługę wodomierza zamontowanego w studzience wodomierzowej.
2. Rozliczenie wody pobranej przez Odbiorcę nastąpi na podstawie faktury według stawek przyjętych Radę
Gminy Orla zgodnie z treścią Uchwały Nr ………….. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na zasadach przewidzianych dla mieszkańców
Gminy Boćki. Każdorazowa zmiana w/w uchwały przez Radę Gminy Orla lub zmiana wysokości stawek
określonych w tej uchwale nie powoduje konieczności zmiany niniejszego porozumienia, zaś stawki ulegają
automatycznemu dostosowaniu zgodnie z treścią nowej uchwały.
3. W przypadku uszkodzenia wodomierza ilość pobranej wody ustalana będzie na podstawie średniego
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poboru z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających to uszkodzenie. Ustalona w ten sposób ilość pobranej
wody strony uznają za bezsporną i obowiązującą w okresie rozliczeniowym.
§ 3. Dostawca eksploatuje studzienkę wodomierzową, o której mowa w § 1 oraz przeprowadza odczyty
wskazań na zamontowanych w niej wodomierzu.
§ 4. Odpłatność za wodę realizowana będzie miesięcznie na podstawie faktury wystawionej do 14 dnia
następnego miesiąca, płatnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania.
§ 5. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenie albo wstrzymanie dostaw wody
spowodowane:
a) działaniem siły wyższej albo z wyłącznej winy Odbiorcy lub osób trzecich, za które nie ponosi
odpowiedzialności,
b) niezawinioną awarią sieci na czas niezbędny do wykonania prac umożliwiających zapobieżenie lub
usunięcie skutków awarii,
c) wyczerpaniem zasobów wody na ujęciu,
d) zanieczyszczeniem wody na ujęciu skutkującym zagrożeniem zdrowia i życia,
e) przerwami w zasilaniu energetycznym urządzeń wodociągowych,
f) planowanymi przerwami, po uprzednim powiadomieniu, związanymi z wykonywaniem prac
konserwacyjno–remontowych urządzeń wodociągowych,
g) innymi niezależnymi przyczynami.
§ 6. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.
§ 7. Rozwiązanie Porozumienia może nastąpić na wniosek strony z zastrzeżeniem trzymiesięcznego okresu
wypowiedzenia, które rozpoczyna swój bieg z pierwszym dniem miesiąca następującego po dniu doręczenia
oświadczenia drugiej strony, bądź ze skutkiem natychmiastowym za porozumieniem stron.
§ 8. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić na zgodny wniosek i wymagają formy pisemnej
aneksu pod rygorem nieważności.
§ 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 czerwca
2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017, 328 t.j.
ze zm.) oraz przepisu kodeksu cywilnego.
§ 10. Porozumienie Międzygminne sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa
egzemplarze dla każdej ze stron.
§ 11. 1. Gmina Orla zobowiązuje się, a Gmina Boćki wyraża zgodę na oddanie do publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego niniejszego Porozumienia.
2. Porozumienie Międzygminne wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Orla
Piotr Selwesiuk
Wójt Gminy Boćki
Dorota Kędra - Ptaszyńska
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