
UCHWAŁA NR XXXIII/220/17 

RADY GMINY KODRĄB 

z dnia 27 października 2017 r. 

 

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kodrąb a Gminą 

Masłowice w zakresie  opróżniania zbiorników bezodpływowych 

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 (t.j Dz. U. z 2017 r. poz.1875), art.1 ust. 2 

ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 827) 

oraz art. 3 ust.1 - 2 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1289) uchwala się, co następuje:  

 

   §1. Postanawia się zawrzeć z Gminą Masłowice porozumienie międzygminne w  zakresie 

realizacji zadań własnych Gminy Masłowice określonych poprzez ustawę o utrzymania 

czystości i porządku, a mianowicie  opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych  z terenu Gminy Masłowice przez jednostkę organizacyjną Gminy 

Kodrąb. 

   §2. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Kodrąb do zawarcia porozumienia międzygminnego,  

o którym mowa w § 1 pomiędzy Gminą Kodrąb i Gminą Masłowice.  

 

2. Projekt Porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

 

   §3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

  

   §4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  



Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/220/17  

Rady Gminy Kodrąb 

z dnia 27 października 2017 r. 

 

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE 

 
 

zawarte dnia ................ ……………… 2017 r. pomiędzy:  

 

 

Gminą Kodrąb, w imieniu której działa Wójt Gminy Bożena Krawczyk 

zwaną w dalszej części Porozumienia "Gminą Kodrąb"; 

a  

Gminą Masłowice  

w imieniu której działa Wójt Gminy Bogusław Gontkowski 

zwaną w dalszej części Porozumienia "Gminą Masłowice "  

 

 Podstawę zawarcia niniejszego porozumienia stanowią:  

 

1) art. 7 ust. l pkt 3, art. 10, art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1875),  

2) art.1 ust.2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U z 2017 r. 

poz. 827), 

3) art. 3 ust. 1 - 2 pkt 1 art. 3 ust.1 - 2 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1289) , 

4) Uchwała Nr …………….. z dnia ………... r. Rady Gminy Kodrąb w sprawie zawarcia 

porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kodrąb a Gminą Masłowice w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych,  

5) Uchwała Nr ………………. z dnia ………………. r. Rady Gminy Masłowice w sprawie 

zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Masłowice a Gminą Kodrąb  

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych. 

 

porozumiewające się Strony ustalają co następuje:  

 

§ 1. 1. Gmina Masłowice powierza, a Gmina Kodrąb przejmuje do realizacji obowiązek 

zadania własne Gminy Masłowice określone poprzez ustawę o utrzymania czystości  

i porządku w gminach a mianowicie  opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych  z terenu Gminy Masłowice  przez gminną jednostkę organizacyjną. 

2. Zadania o których mowa w ust. 1  polegające na realizacji obowiązków i praw określonych  

w ustawach wymienionych na wstępie będą realizowane przez Gminę Kodrąb przy 

wykorzystaniu urządzeń będących w posiadaniu jednostki powołanej do wykonywania tych 

zadań tj. poprzez samorządowy zakład budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej 

Gminy Kodrąb ul. Niepodległości 9, 97-512 Kodrąb. 

 

3. Za wykonywanie zadań określonych niniejszym porozumieniem Zakład Gospodarki 

Komunalnej Gminy Kodrąb będzie pobierać opłaty za opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych zgodnie z obowiązującym cennikiem usług świadczonych przez Zakład 

Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb. 

 



4. Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb w terminie do ostatniego dnia 

miesiąca następującego po zakończeniu każdego kwartału kalendarzowego będzie 

przekazywać Gminie Masłowice wykaz podmiotów, u których  została wykonana usługa. 

 

§ 2. 1. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.  

2. Rozwiązanie Porozumienia wymaga dla swej skuteczności uchwały właściwej Rady 

Gminy.  

3. Oświadczenie organu wykonawczego Gminy Masłowice lub Gminy Kodrąb o rozwiązaniu 

Porozumienia może być złożone po podjęciu uchwały, o której mowa w ust. 2 za uprzednim 

wypowiedzeniem wynoszącym 3 miesiące. 

 

§ 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

 

§ 4. Porozumienie wchodzi w życie z chwilą podpisania przez obie strony i podlega 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

 

§ 5. Strony ustalają, że z wnioskiem o ogłoszenie Porozumienia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego wystąpi Gmina Masłowice. 

 

§ 6. Porozumienie sporządzone zostało w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa 

egzemplarze dla każdej ze stron. 

 

 

Gmina Kodrąb          Gmina Masłowice 

 


