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UCHWAŁA NR LVII/.../22 

RADY MIASTA KOŚCIERZYNA 

z dnia 28 września 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/239/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie 
zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna i Gminą Kościerzyna 

powierzającego Gminie Kościerzyna realizację zadania własnego Gminy Miejskiej Kościerzyna 
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z części działek 

zlokalizowanych w obrębie 01 i 10 oraz części ul. Inżynierskiej obręb 3 w Kościerzynie 

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 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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 (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.), 

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXVI/239/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie zawarcia 
porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna i Gminą Kościerzyna powierzającego 
Gminie Kościerzyna realizację zadania własnego Gminy Miejskiej Kościerzyna w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z części działek zlokalizowanych w obrębie 01 i 10 
oraz części ul. Inżynierskiej obręb 3 w Kościerzynie wprowadza się następujące zmiany: 

1) Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Kościerzyna 
zadania z zakresu właściwości Gminy Miejskiej Kościerzyna w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków z części nieruchomości położonych na terenie obrębu geodezyjnego 
nr 01 i nr 10 oraz części  ul. Inżynierskiej i części nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym nr 3, 
położonych na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna 

2) § 1 Uchwały otrzymuje brzmienie: Wyraża się zgodę na powierzenie Gminie Kościerzyna zadania 
z zakresu właściwości Gminy Miejskiej Kościerzyna w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków, z części nieruchomości położonych na terenie obrębu geodezyjnego 
nr 01 i nr 10 oraz części ul. Inżynierskiej i części nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym nr 3, 
położonych na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna, z wykorzystaniem urządzeń wodociągowych 
i urządzeń kanalizacyjnych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna, Gminy Kościerzyna, 
Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna oraz właścicieli nieruchomości objętych treścią Porozumienia. 

§ 2. Projekt Aneksu do Porozumienia międzygminnego z dnia 10 sierpnia 2020 r. zawartego pomiędzy 
Gminą Kościerzyna i Gminą Miejską Kościerzyna stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna 

 
 

Helena Kaszubowska - Nitz 
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Załącznik do uchwały Nr LVII/.../22 

Rady Miasta Kościerzyna 

z dnia 28 września 2022 r. 

ANEKS 

z dnia ………………… 

DO POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO Nr I/20 

 z dnia 10 sierpnia 2020 r.  

w sprawie powierzenia Gminie Kościerzyna częściowej realizacji zadania własnego                          
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

Na podstawie: 

1) 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 roku 
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), 

2) art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.), 

3) Uchwały Nr VIII/191/20 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
przejęcie przez Gminę Kościerzyna zadania z zakresu właściwości Gminy Miejskiej Kościerzyna 
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z części nieruchomości 
położonych na terenie obrębu geodezyjnego nr 01 i nr 10 oraz części ul. Inżynierskiej obręb geodezyjny nr 
3, położonych na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna i zawarcia w tym zakresie stosownego 
Porozumienia, 

4) Uchwały Nr …../…./22 Rady Gminy Kościerzyna z dnia …………… w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Kościerzyna zadania z zakresu właściwości Gminy 
Miejskiej Kościerzyna w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 
z części nieruchomości położonych na terenie obrębu geodezyjnego nr 01 i nr 10 oraz części ul. 
Inżynierskiej obręb geodezyjny nr 3, położonych na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna, 

5) Uchwały Nr XXVI/239/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie zawarcia 
porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna i Gminą Kościerzyna 
powierzającego Gminie Kościerzyna realizację zadania własnego Gminy Miejskiej Kościerzyna w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z części działek zlokalizowanych 
w obrębie 01 i 10 oraz części ul. Inżynierskiej obręb 3 w Kościerzynie, 

6) Uchwały Nr …../…./22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia …………… w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna i Gminą 
Kościerzyna powierzającego Gminie Kościerzyna realizację zadania własnego Gminy Miejskiej 
Kościerzyna w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z części 
działek zlokalizowanych w obrębie 01 i 10 oraz części ul. Inżynierskiej obręb 3 w Kościerzynie 

pomiędzy: 

Gminą Miejską Kościerzyna, z siedzibą w Kościerzynie ul. 3 Maja 9A,  reprezentowaną przez: 

1. Michała Majewskiego – Burmistrza Miasta Kościerzyna, 

z kontrasygnatą: 

2. Jarosława Laski - Skarbnika Miasta 

zwaną dalej „Miastem” 

oraz 

Gminą Kościerzyna, z siedzibą w Kościerzynie, ul. Strzelecką 9, reprezentowaną przez: 
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1. Grzegorza Piechowskiego – Wójta Gminy Kościerzyna, 

z kontrasygnatą: 

2. Elżbiety Moskal – Skarbnika Gminy Kościerzyna 

zwaną dalej „Gminą” 

-  porozumiewające się strony ustalają co następuje: 

§ 1. W Porozumieniu międzygminnym Nr I/20 Gminy Miejskiej Kościerzyna i Gminy Kościerzyna z dnia 
10 sierpnia 2020 r. w sprawie powierzenia Gminie Kościerzyna częściowej realizacji zadania własnego 
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (publik.Dz.Urz.Woj.Pom. 
z 2020 r. poz. 3730) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

1. Gmina Miejska Kościerzyna powierza a Gmina Kościerzyna przejmuje, z zastrzeżeniem ust. 3, 
obowiązek prowadzenia zadania własnego Gminy Miejskiej Kościerzyna z zakresu zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków z części działek zlokalizowanych w obrębie 01 i 10 oraz części 
ul. Inżynierskiej i części nieruchomości położonych w obrębie 03 w Kościerzynie. 

2) § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

3. Gmina Miejska Kościerzyna nadal będzie realizowała tę część zadań własnych, których przedmiotem jest 
ustalanie kierunków rozwoju, budowa i rozbudowa urządzeń koniecznych do realizacji niniejszego 
Porozumienia oraz opracowywanie wieloletnich planów rozwoju i modernizacji tych urządzeń na terenie  
działek zlokalizowanych w obrębie 01 i 10 oraz części ul. Inżynierskiej i części nieruchomości położonych 
w obrębie 03 w Kościerzynie, Gmina Miejska Kościerzyna. 

3) § 3 otrzymuje brzmienie: 

1. Do zadań Gminy Kościerzyna na mocy niniejszego Porozumienia należały będą wymienione poniżej 
czynności, związane z wykonywaniem zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Miejskiej Kościerzyna z terenu części działek zlokalizowanych 
w obrębie 01 i 10 oraz części ul. Inżynierskiej i części nieruchomości położonych w obrębie 
03 w Kościerzynie,  w zakresie terytorialnym uwidocznionym na załączonych do niniejszego Porozumienia 
mapach, stanowiących Załączniki Nr 1, 2, 3 i 4: 

a.administrowanie, naprawy, usuwanie awarii, remonty, modernizacja, bieżące utrzymanie i eksploatacja 
Urządzeń stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna, 

b.zapewnienie niezawodnego odbioru ścieków, 

c.niezwłoczne usuwanie awarii urządzeń kanalizacyjnych, 

d.wydawanie warunków na podłączanie się nowych odbiorców do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej 
oraz uzgadnianie dokumentacji, 

e.sprawowanie bieżącej kontroli  dostawców ścieków w szczególności w zakresie ich ilości, stanu i jakości 
oraz zgodności z wydanymi warunkami przyłączenia i zawartą umową, 

f.udział w przeglądach i odbiorach końcowych nowych połączeń, 

g.utrzymywanie w należytym stanie Urządzeń oraz wykonywanie bieżących remontów 
i napraw, jak również przywracanie terenu do stanu poprzedniego, 

h.nadzorowanie w imieniu Gminy Miejskiej Kościerzyna napraw gwarancyjnych Urządzeń, 

i.zawieranie umów z dostawcami ścieków oraz prowadzenie ich rozliczania w myśl stosownych postanowień 
Regulaminu, 

j.prowadzenie ewidencji zawierającej informacje o ilości i jakości odebranych ścieków oraz przekazywanie 
jej corocznie (po zaktualizowaniu) do Gminy Miejskiej Kościerzyna, 

k.uczestniczenie oraz składanie wyjaśnień podczas kontroli urządzeń kanalizacyjnych przeprowadzanych 
przez upoważnione do tego organy. 
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2. Odbiór ścieków z terenu części działek zlokalizowanych w obrębie 01 i 10 oraz części ul. Inżynierskiej 
i części nieruchomości położonych w obrębie 03 w Kościerzynie (Gmina Miejska Kościerzyna) będzie 
odbywać się zgodnie z Regulaminem, obowiązującym na terenie Gminy Kościerzyna. 

4) Załącznik Nr 4 do Porozumienia międzygminnego Nr I/20 Gminy Miejskiej Kościerzyna i Gminy 
Kościerzyna z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie powierzenia Gminie Kościerzyna częściowej realizacji 
zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 
(publik.Dz.Urz.Woj.Pom. z 2020 r. poz. 3730) otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do 
niniejszego aneksu. 

§ 2. Aneks do Porozumienia wchodzi w życie z dniem jego podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego zgodnie z art. 13 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 
o ogłaszaniu aktów normatywnych. 

§ 3. Porozumienie sporządzone zostało w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla 
każdej ze Stron. 

GMINA MIEJSKA KOŚCIERZYNA   GMINA KOŚCIERZYNA 

Załączniki: 

Załącznik Nr 4 do Porozumienia międzygminnego Mapa - zakres terytorialny Porozumienia 
Międzygminnego wraz z wykazem punktów orientacyjnych granicy przejmowanych Urządzeń. 
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Załącznik nr 1 do Aneksu 

Załącznik Nr 4 do Porozumienia międzygminnego I/20 

Mapy - zakres terytorialny Porozumienia Międzygminnego wraz z wykazem punktów orientacyjnych 
granicy przejmowanych Urządzeń 

Gmina Miejska Kościerzyna, obręb 03, rejon ul. Inżynierskiej i części nieruchomości położonych 
w obrębie 03 Gminy Miejskiej Kościerzyna  - przyłącza do sieci wodociągowej Gminy Kościerzyna  
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Uzasadnienie 

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy. W razie 
wspólnego wykonywania przez gminy w/w zadania, określone w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków prawa i obowiązki organów gminy wykonują odpowiednio właściwe 
organy gminy wskazanej w porozumieniu międzygminnym. 

Dnia 10 sierpnia 2020 r. Gmina Kościerzyna i Gmina Miejska Kościerzyna zawarły Porozumienie 
w zakresie powierzenia Gminie  Kościerzyna do wykonania zadania z zakresu zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z części nieruchomości położonych na terenie obrębu 
geodezyjnego nr 01 i nr 10 oraz części ul. Inżynierskiej położonej w  obrębie geodezyjny nr 3, położonych na 
terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna i zawarcia w tym zakresie stosownego Porozumienia. 

Przedmiotowa zmiana dotyczy rozszerzenia zakresu realizacji zadania własnego w zakresie części 
nieruchomości położonych w obrębie nr 03 na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna zgodnie projektem 
załącznika nr 4 do Porozumienia. 
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