
Projekt 

UCHWAŁA NR 	  
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

z dnia 	  

w sprawie rozwiązania porozumienia międzygminnego dotyczącego zbiorowego odprowadzania 
ścieków 

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

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), 

oraz 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 2018 r. poz. 1152, poz. 1629), uchwala się, co 
następuje: 

§1. 

Wyraża się  zgodę  na rozwiązanie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą  Piotrków 

Trybunalski, a Gminą  Wola Krzysztoporska w sprawie zbiorowego odprowadzania ścieków, zawartego 

na podstawie uchwały Nr XLII/749/05 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia 9 listopada 2005r. zmienionej uchwałami: Nr XLIII/764/05 z dnia 30 listopada 2005 roku oraz 

Nr XLV/783/05 z dnia 29 grudnia 2005r. 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

§3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

W 2005 roku Gmina Piotrków Trybunalski wraz z Gminą  Wola Krzysztoporską  zawarły 
porozumienie międzygminne w sprawie zbiorowego odprowadzania ścieków z terenów obejmujących 
część  Gminy Wola Krzysztoporska. 

W 2018r. Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Uchwałą  NR LVI/718/18 z dnia 27 czerwca 
2018 r. wyraziła zgodę  na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Piotrków 
Trybunalski a Gminą  Wola Krzysztoporska w sprawie powierzenia Miastu Piotrków Trybunalski zadań  
z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków z wykorzystaniem 
urządzeń  wodociągowych i kanalizacyjnych, stanowiących własność  Gminy Wola Krzysztoporska oraz 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

Zgodnie z zapisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków Miasto Piotrków Trybunalski wraz z Gminą  Wola Krzysztoporska winny podpisać  
porozumienie w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę  oraz określić  prawa i obowiązki wynikające 
z ustawy. 

Posiadane przez spółkę  Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. zezwolenie na 
prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków z dnia 
07.01.2010r. wydanego przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zawiera zapis o obszarze 
działania Spółki, który obejmuje m. in. Gminę  Wola Krzysztoporska. 

Po wprowadzonych zmianach dotyczących nadzoru nad przedsiębiorstwami wodociągowo — 
kanalizacyjnymi, a w szczególności zatwierdzania i stosowania taryf za usługi zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków istotnym wymogiem jest prawne umocowanie 
świadczenia tych usług. 

W związku z powyższym wnioskuje się  o rozwiązanie porozumienia międzygminnego z 2005r. 
i zawarcie porozumienia zatwierdzonego przez Radę  Miasta w 2018r. 
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