Projekt
z dnia 7 stycznia 2019 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PIĄTNICA
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Piątnica aneksu do porozumienia międzygminnego
w sprawie wspólnego wykonywania przez Miasto Łomża i Gminę Piątnica zadań z zakresu zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z dnia 1 lutego 2011 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) oraz art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2018 r. poz. 1152 i 1629)
uchwala się co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie aneksu do porozumienia międzygminnego z dnia 1 lutego 2011 roku
w sprawie wspólnego wykonywania przez Miasto Łomżę i Gminę Piątnica zadań z zakresu zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w brzmieniu określonym w załączniku do
niniejszej uchwały
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątnica.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Weber
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Gminy Piątnica
z dnia

stycznia 2019 r.

ANEKS NR 1
z dnia …………………………….
do Porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnego wykonywania przez Miasto Łomża
i Gminę Piątnica zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia
ścieków
§ 1. W porozumieniu międzygminnym zawartym dnia 1 lutego 2011 r. ( Dz. Urz. Woj. Podl. Nr. 68,
poz. 788) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 1 skreśla się słowa: „za wyjątkiem miejscowości Marianowo”.
2) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Dostawa wody i odbiór ścieków na terenie Gminy Piątnica odbywać się będzie na podstawie regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków, przyjętego przez Radę Gminy Piątnica”.
3) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Piątnica
będą ustalane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Łomży
i zatwierdzenie przez organ regulacyjny w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków”.
§ 2. Pozostałe postanowienia zawarte w Porozumieniu pozostają bez zmian.
§ 3. Aneks został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej
strony.
§ 4. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego
§ 5. Postanowienia niniejszego aneksu wchodzą w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od
dnia 6 listopada 2018 roku.
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UZASADNIENIE

Zmiana porozumienia jest konieczna ponieważ Gmina Piątnica zakończyła dwie inwestycje
polegające na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Piątnica Poduchowna – Marianowo co umożliwi włączenie miejscowości Marianowo do gminnej zbiorczej sieci kanalizacyjnej oraz
budowę sieci wodociągowej Marianowo-Budy Czarnockie, która sprawi, że do Marianowa
dostarczana będzie woda ze modernizowanego obecnie ujęcia w Jeziorku.
Z ww. przyczyn Gmina podjęła działania polegające na przejęciu nieruchomości wraz z
niezbędna infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną,
co pozwoli
na przekazanie
w eksploatację Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży
zarówno wybudowanej, jak i przejętej na własność infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej.
Jednakże aby miejska spółka mogła świadczyc usługi na terenie miejscowosci Marianowo
konieczna jest zmiana postanowień porozumienia.
Mając na względzie powyższe oraz dążenie do należytego i wyważonego zabezpieczenia
interesów obydwu samorządów, zwracam się z prośbą podjecie uchwały w przedmiotowj sprawie.
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