
UCHWAŁA NR XXXVIII/313/2022 

RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

 

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Białobrzegi  

a Gminą Promna w zakresie odbioru nieczystości ciekłych z opróżniania zbiorników 

bezodpływowych pochodzących z indywidualnych gospodarstw domowych oraz 

jednostek samorządu terytorialnego 

 

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 2021 r., poz.1372 z późn. zm 1), art. 

1 ust.2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 

679), 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 2021 r. poz. 888) uchwala się , co następuje: 

 

 § 1.  Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Promna  

w zakresie odbioru nieczystości ciekłych z opróżniania zbiorników bezodpływowych 

pochodzących z indywidualnych gospodarstw domowych oraz jednostek samorządu 

terytorialnego z terenu Gminy Promna przez jednostkę organizacyjną Gminy Białobrzegi 

powołaną do wykonywania tych zadań tj. poprzez samorządowy zakład budżetowy - Zakład 

Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, Oczyszczalnia Ścieków przy 

ul. Spacerowej 43. 

 

§ 2.  1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi do zawarcia porozumienia  

międzygminnego, o którym mowa w § 1 pomiędzy Gminą Białobrzegi a Gminą Promna. 

 

  2. Projekt Porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

PRZEWODNICZĄCY  

  Rady Miasta i Gminy  

 

    Marcin Osowski 
 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz. 1834. 



Uzasadnienie 

 

Wójt Gminy Promna zgłosił się z wnioskiem do Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi 

dotyczącym zawarcia współpracy w zakresie odbioru nieczystości ciekłych z opróżniania 

zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Promna. 

Do zadań własnych Gminy Promna zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3, należy zaspokajanie 

zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych. Gmina 

Promna nie posiada własnej stacji zlewnej służącej do przyjmowania nieczystości ciekłych 

dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc ich gromadzenia.  

Zgodnie zapisami ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym, wykonywanie 

zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami 

samorządu terytorialnego ( art. 10), a Gminy mogą zawierać porozumienia międzygminne  

w sprawie powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych (art. 74). 

Gmina Białobrzegi posiada jednostkę organizacyjną powołaną do wykonywania tych zadań,  

a po modernizacji oczyszczalnia miejska jest w stanie przyjąć ładunek ścieków z Gminy 

Promna pochodzących ze zbiorników bezodpływowych z indywidualnych gospodarstw 

domowych oraz jednostek samorządu terytorialnego. 

 



Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr XXXVIII/313/2022 

Rady Miasta i Gminy Białobrzegi 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

 

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE 

GMINY BIAŁOBRZEGI I GMINY PROMNA 

z dnia …………………………… 20.. r. 

w sprawie odbioru nieczystości ciekłych z opróżniania zbiorników bezodpływowych 

pochodzących z indywidualnych gospodarstw domowych oraz jednostek samorządu 

terytorialnego 

zawarte dnia ………………………………… pomiędzy: 

1. Gminą Białobrzegi, ul. Pl. Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi w imieniu której działa 

Burmistrz Adam Bolek, zwanym w dalszej części Porozumienia "Gminą Białobrzegi" 

a 

2. Gminą Promna, Promna - Kolonia 5, 26-803 Promna w imieniu której działa Wójt Gminy 

Wojciech Nowak, zwaną w dalszej części Porozumienia "Gminą Promna" 

Podstawę zawarcia niniejszego porozumienia stanowią:  

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 (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1372), 

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

2021 r. poz. 679),  

3) 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 2021 r. poz. 888), 

4) Uchwała Nr …………………………………….…………………………….. z 

dnia ………………………………… r. Rady Miasta i Gminy Białobrzegi w 

sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Białobrzegi a 

Gminą Promna w zakresie odbioru nieczystości ciekłych z opróżniania zbiorników 

bezodpływowych pochodzących z indywidualnych gospodarstw domowych oraz 

jednostek samorządu terytorialnego przez komunalną oczyszczalnię ścieków w 

Białobrzegach przy ul. Spacerowej 43 



5) Uchwała Nr …………………………………….…………………………….. z 

dnia ………………………………… r. Rady Gminy Promna w sprawie zawarcia 

porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Białobrzegi a Gminą Promna w 

zakresie odbioru nieczystości ciekłych  

z opróżniania zbiorników bezodpływowych pochodzących z indywidualnych 

gospodarstw domowych oraz jednostek samorządu terytorialnego przez komunalną 

oczyszczalnię ścieków w Białobrzegach przy ul. Spacerowej 43 

 

Porozumiewające się Strony ustalają co następuje: 

§ 1. 1. Gmina Promna powierza, a Gmina Białobrzegi przejmuje do realizacji obowiązek 

przyjmowania nieczystości ciekłych z opróżniania zbiorników bezodpływowych 

pochodzących  

z indywidualnych gospodarstw domowych oraz jednostek samorządu terytorialnego, gdzie 

transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Promna odbywać się będzie przez lokalne 

firmy posiadające stosowne zezwolenie. 

2. Zadania o których mowa w ust. 1 będą realizowane przez Gminę Białobrzegi przy 

wykorzystaniu urządzeń będących w posiadaniu jednostki powołanej do wykonywania 

tych zadań tj. poprzez samorządowy zakład budżetowy - Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi ul. Spacerowa 43. 

3. Za wykonywanie zadań określonych niniejszym porozumieniem Zakład Wodociągów i 

Kanalizacji w Białobrzegach będzie pobierać opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem 

usług świadczonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach po 

uprzednim zawarciu umowy przez firmy dowożące nieczystości. 

§ 2. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 

31 grudnia 2023 r. 

2. Rozwiązanie Porozumienia wymaga dla swej skuteczności uchwały właściwej Rady 

Gminy. 

3. Oświadczenie organu wykonawczego Gminy Białobrzegi lub Gminy Promna  

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 sporządzone zostało w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa 

egzemplarze dla każdej ze stron. 

 

 

              Gmina Białobrzegi                           Gmina Promna 


