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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia .................... 2020 r.

w sprawie wystąpienia Gminy Miasto Kołobrzeg z porozumienia międzygminnego

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506; poz. 1309; poz. 1696; poz. 1815; 
poz. 1571) oraz § 7 ust. 1 porozumienia międzygminnego nr PNW.031.1.2017.K z dnia 
17 lipca 2017 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Miasto Kołobrzeg od gmin: Kołobrzeg, 
Dygowo, Gościno, Siemyśl, Sławoborze, Ustronie Morskie i Rymań zadań w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. Urz. 
Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 9 sierpnia 2017 r. poz. 3483) Rada Miasta 
Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wystąpienie Gminy Miasto Kołobrzeg z porozumienia 
międzygminnego nr PNW.031.1.2017.K z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie przejęcia przez 
Gminę Miasto Kołobrzeg od gmin: Kołobrzeg, Dygowo, Gościno, Siemyśl, Sławoborze, 
Ustronie Morskie i Rymań zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 9 sierpnia 
2017 r. poz. 3483).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Zgodnie z zawartym porozumieniem międzygminnym z dnia 17 lipca 2017 r. Gmina
Miasto Kołobrzeg przejęła od gmin: Kołobrzeg, Dygowo, Gościno, Siemyśl, Sławoborze,
Ustronie Morskie i Rymań zadania wynikające z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w zakresie:

1) uchwalania regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

2) zatwierdzania w drodze uchwały taryf za wodę i ścieki,

3) uchwalania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych,

4) informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

5) wymierzania kar pieniężnych.

Zmiana ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz. U. z 2019r. poz. 1437 z późn. zm.) spowodowała, że rady gmin utraciły
kompetencje zatwierdzania taryf za wodę i ścieki oraz wymierzania kar pieniężnych,
w związku z czym niektóre zapisy porozumienia stały się bezprzedmiotowe.

Ponadto zgodnie z wytycznymi pn. „Mapa drogowa dla aglomeracji ubiegających się
o ujęcie w VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych”,
wymagane jest przedstawienie kalkulacji cen za ścieki przed i po zakończeniu realizacji
inwestycji razem z opinią rady gmin wchodzących w skład danej aglomeracji, jeżeli
inwestycja wpłynie na daną gminę.

Dodatkowo wymagane jest przedłożenie odrębnej uchwały rad gmin w przypadku
aplikacji o środki unijne z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, jak również w przypadku podejmowania decyzji o dopłatach do grup
taryfowych.

W tej sytuacji bezcelowe staje się utrzymanie porozumienia tylko dla jednego zadania tj.
uchwalania regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za rozwiązaniem porozumienia
międzygminnego jest powoływanie się na porozumienie przez Organ regulacyjny - Wody
Polskie - w decyzji o odmowie zatwierdzenia przedłożonego wniosku taryfowego.

Należy zaznaczyć, iż z porozumienia wystąpiła w lutym 2019r. Gmina Miasto Gościno.

Wystąpienie z porozumienia nie będzie rodziło negatywnych skutków finansowych
i organizacyjnych dla mieszkańców miasta Kołobrzeg.

Zgodnie z art. 24b i 24j ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019r. poz. 1437 z późn. zm.) przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne przekazuje organowi regulacyjnemu wniosek
o zatwierdzenie taryf w terminie 120 dni przed dniem upływu okresu obowiązywania
dotychczasowej taryfy. Podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne w celu złożenia
zgodnie z § 7 ust. 2 porozumienia międzygminnego oświadczenia o wystąpieniu Gminy
Miasto Kołobrzeg. Pozwoli to spółce MWiK Kołobrzeg sp. z o.o., jeżeli zaistnieje taka
potrzeba, złożenie nowych ośmiu wniosków taryfowych, odrębnych dla każdej gminy.
Wnioski te będą zawierały ceny wynikające z kosztów ponoszonych na obszarze danej
gminy bez powoływania się na etapie weryfikacji wniosku taryfowego na nieaktualne
w części zapisów porozumienie międzygminne.

W związku z powyższym uzsadnieniem, wnoszę o podjęcie niniejszej uchwały.
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