UCHWAŁA NR 463/XX/2020
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE
z dnia 26 lutego 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 1107/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 września
2013 r. w sprawie oczyszczania ścieków z terenu Gminy Prażmów przez Gminę Piaseczno.
Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2019 poz.506 ze zm.) oraz art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U.
2019 poz. 1437 ze zm.) Rada Miejska w Piasecznie uchwala co następuje:
§ 1.
W Uchwale Nr 1107/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie
oczyszczania ścieków z terenu Gminy Prażmów przez Gminę Piaseczno porozumienie, o którym mowa
w § 3 otrzymuje brzmienie stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piasecznie
mgr inż. Piotr Obłoza
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Załącznik do uchwały Nr 463/XX/2020
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 26 lutego 2020 r.
POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE ..................................
w sprawie oczyszczania ścieków z terenu Gminy Prażmów przez Gminę Piaseczno.
Zawarte w dniu ………………………. 2020 r. w Piasecznie pomiędzy:
GMINĄ PIASECZNO z siedzibą w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
NIP: 1231210962, reprezentowaną przez:
Pana Daniela Putkiwicza - Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno,
a
GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie, ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,
NIP: 1231050091, reprezentowaną przez:
Pana Jana Adama Dąbka - Wójta Gminy Prażmów,
łącznie zwanymi dalej „Stronami”, o następującej treści:
Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2019 poz. 506 ze zm.) oraz art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U.
2019 poz. 1437 ze zm.) Strony ustalają co następuje:
§ 1.
1. Gmina Piaseczno zobowiązuje się do przejęcia ścieków sanitarnych dopływających z terenu gminy
Prażmów i oczyszczania ich w oczyszczalniach ścieków na terenie gminy Piaseczno.
2. Aktualna maksymalna ilość ścieków przyjmowanych z terenu gminy Prażmów do istniejącej
oczyszczalni w Wólce Kozodawskiej nie może przekroczyć 800 m³/dobę.
3. Ścieki sanitarne powstałe na terenie gminy Prażmów odprowadzane będą od odbiorców usług przez
sieć kanalizacyjną wybudowaną na terenie gminy Prażmów przez Gminę Prażmów. Wyżej wymienione
ścieki wprowadzone zostaną do sieci kanalizacyjnej istniejącej na terenie gminy Piaseczno.
4. Ilość ścieków przejmowanych z terenu gminy Prażmów opomiarowana będzie za pomocą
przepływomierzy zakupionych przez Gminę Prażmów
5. Uruchomienie zrzutu ścieków nastąpi nie wcześniej niż 1 stycznia 2016 roku.
§ 2.
1. Opłaty za ścieki dopływające z Gminy Prażmów oraz szczegółowe zasady współpracy określi umowa
zawarta bezpośrednio pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.,
a Przedsiębiorstwem Komunalnym w Prażmowie Sp. z o.o.
2. Opłaty za ścieki, o których mowa w ust. 1 naliczane będą według wskazań przepływomierzy.
3. Potrzeba oczyszczania ścieków z terenu gminy Prażmów w ilości przewyższającej 800 m³/dobę,
wymagać będzie rozbudowy oczyszczalni ścieków na terenie gminy Piaseczno. Inwestycja związana z tą
rozbudową finansowana będzie przez Gminę Prażmów.
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§ 3.
1. Porozumienie zostaje zawarte na 20 lat.
2. Po 10 latach obowiązania porozumienia nastąpi weryfikacja możliwości kontynuacji umowy zależnie
od stopnia rozwoju Gminy Piaseczno i Gminy Prażmów.
§ 4.
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
GMINA PIASECZNO
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UZASADNIENIE
Współpraca w zakresie oczyszczania ścieków z terenu gminy Prażmów przez Gminę Piaseczno
trwa od 1 stycznia 2016 r. na podstawie zawartego porozumienia międzygminnego.
Po czterech latach współpracy zasadnym jest wprowadzenie zmian w porozumieniu
i wskazanie, że opłaty za ścieki dopływające z terenu gminy Prażmów określi umowa zawarta
bezpośrednio pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. zo.o.,
a Przedsiębiorstwem Komunalnym w Prażmowie Sp. z o.o.
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