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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego wykonywania 
zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miejscowości Wolica, gm. Hrubieszów 

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 2020 r. poz. 713 z późn. zm), 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) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie 
Miejskiej Hrubieszów realizacji zadania polegającego na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę na terenie 
miejscowości Wolica z wykorzystaniem urządzeń wodociągowych będących własnością Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Hrubieszowie. 

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Hrubieszowa do podpisania porozumienia, o którym mowa  
w §1 uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Anna Naja 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 3 ust. 1 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) zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy. W przypadku wspólnego wykonywania przez
gminy zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, określone w ustawie prawa i obowiązki
organów gminy wykonują odpowiednio właściwe organy gminy wskazanej w porozumieniu
międzygminnym.

Pismem z dnia 3 grudnia 2020 r. znak: L.Dz./PGKiM/1363/2020/12 Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Hrubieszowie zwrócił się o podjęcie działań zmierzających do
zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Hrubieszów a Gminą Hrubieszów
polegającego na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę na terenie m. Wolica z wykorzystaniem urządzeń
wodociągowych będących własnością Przedsiębiorstwa. Spółka od 1998 r. zaopatruje mieszkańców m.
Wolica w wodę, jednakże przekazanie tego zadania pomiędzy Gminą Miejską Hrubieszów a Gminą
Hrubieszów nie zostało formalnie przeprowadzone.

Decyzją Nr IL 7036/1/2002 z dnia 4 lutego 2002 r. Zarząd Miasta Hrubieszowa udzielił Przedsiębiorstwu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Hrubieszowie zezwolenia na prowadzenie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie zawartym w granicach
administracyjnych miasta Hrubieszowa oraz Gminy Hrubieszów.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o w Hrubieszowie i Gmina
Hrubieszów z siedzibą przy ulicy B. Prusa 8 umową nr 1/96 z dnia 12 grudnia 1996 r. i Aneksem Nr 1/98
podjęli jako inwestycję wspólną budowę sieci wodociągowej dla wsi Wolica, gm. Hrubieszów. Sieć
wodociągowa w m. Wolica została przekazana nieodpłatnie na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o w Hrubieszowie.

Rada Gminy Hrubieszów Uchwałą Nr XXV/182/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. wyraziła zgodę na
podpisanie przez Wójta Gminy Porozumienia Międzygminnego powierzającego Gminie Miejskiej
Hrubieszów zadania polegającego na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę na terenie miejscowości Wolica.

Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Imię i nazwisko,
stanowisko

Data Podpis

Sporządził (a): ANNA FRĄCZEK
Naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Środowiska

Sprawdzono pod względem formalno -
prawnym:

MARIOLA SADOWSKA
radca prawny Urzędu

Uzgodniono pod względem
merytorycznym z naczelnikami wydziałów
lub kierownikami jednostek
organizacyjnych, których zadań dotyczy
lub może dotyczyć treść aktu:
Sprawdzono pod względem redakcyjnym: MONIKA PODOLAK

Sekretarz Miasta

Uzgodniono ze Skarbnikiem (gdy projekt
aktu związany jest z koniecznością
wydatkowania środków z budżetu):

Zatwierdzono przez Burmistrza: MARTA MAJEWSKA
Burmistrz Miasta
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