UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE
z dnia .................... .... r.
w sprawie wprowadzenie zmian do uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1107/XXXVIII/2013
z dnia 25.09.2013r.w przedmiocie oczyszczania ścieków z terenu gminy Prażmów przez Gminę
Piaseczno.
Na podstawie art. 10 ust.1, art.18 ust.2 pkt 12, art.74 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) oraz art.3 ust.2 ustawy z dnia
7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.
z 2015r. poz. 139 ) Rada Miejska w Piasecznie uchwala co następuje:
§ 1.
Wyraża się zgodę na wprowadzenia zmian do projektu porozumienia stanowiącego załącznik do uchwały
podjętej przez Radę Miejską w Piasecznie Nr 1107/XXXVIII/2013 w dniu 25.09.2013r. w sprawie
oczyszczania ścieków z terenu gminy Prażmów przez Gminę Piaseczno. Zmiany wprowadza się w
postaci aneksu do przedmiotowego porozumienia, będącego załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
W związku z przedstawioną przez Gminę Prażmów propozycją zmiany uchwalonego sposobu
rozliczania należności za usługę oczyszczania przez Gminę Piaseczno ścieków pochodzących z terenu
gminy Prażmów i prowadzonymi w tej sprawie negocjacjami, wnosi się o zmianę zapisów projektu
porozumienia stanowiącego załącznik do uchwały podjętej przez Radę Miejską w Piasecznie
Nr 1107/XXXVIII/2013 w dniu 25.09.2013r.
Zmiana opisana w aneksie do projektu porozumienia dotyczy przesunięcia terminu uruchomienia
zrzutu ścieków oraz wprowadzenia stawki hurtowej oczyszczanych ścieków w wysokości 80% stawki
obowiązującej w Gminie Piaseczno.
Po uchwaleniu ww zmian, podpisany zostanie aneks do porozumienia zawartego pomiędzy Gminami
w dniu 22 stycznia 2014r.
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Załącznik do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia....................2016 r.
ANEKS NR 1
do POROZUMIENIA
W SPRAWIE OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW Z TERENU GMINY PRAŻMÓW PRZEZ GMINĘ
PIASECZNO
stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr 1107/XXX.VIII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie
z dn. 25.09. 2013r
zawarty w dniu ………...2016r. w Piasecznie
pomiędzy :
GMINĄ PIASECZNO z siedzibą w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5,
reprezentowaną przez
Burmistrza Miasta i Gminy

- Zdzisława Lisa

a
GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ulicy Piotra Czołchańskiego 1
reprezentowaną przez
Wójta

- Sylwestra Puchałę

łącznie zwanymi ”Stronami”, o treści następującej:
Na postawie art.10 ust.1, art.18 ust.2 pkt 12 i art.74 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016, poz. 446) oraz art.3 ust.2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015r. nr 123 poz.
139 ) Strony ustalają wprowadzenie następujących zmian:
§ 1.
1. § 1 ust 5 otrzymuje brzmienie:
„Uruchomienie zrzutu ścieków nastąpi nie wcześniej niż 1 stycznia 2018 roku.”
2. § 3 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„Opłata za ścieki dopływające z Gminy Prażmów naliczana będzie wg stawki hurtowej, w wysokości
80% aktualnej taryfy opracowanej przez PWiK obowiązującej w Gminie Piaseczno.”
§ 2.
Pozostałe zapisy porozumienia nie ulegają zmianie.
§ 3.
Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
GMINA PIASECZNO
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