
 

UCHWAŁA Nr VIII/58/2015 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

z dnia 10 czerwca 2015 r. 

 
w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską w Karczewie stanowiska-apelu dotyczącego 

braku zawarcia nowego porozumienia między Gminą Karczew a Gminą Otwock         

w sprawie warunków korzystania przez mieszkańców Gminy Karczew z usług 

Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą 

 w Otwocku 
 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2013 r., poz. 594 z późn. zm.
1
) oraz § 51 ust. 1 Statutu Gminy Karczew przyjętego Uchwałą  Nr 

XLIII/404/2013 Rady Miejskiej w Karczewie  z dnia 3 września 2013 roku w sprawie zmiany 

Statutu Gminy Karczew (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r., poz. 9825
2
) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Rada Miejska w Karczewie wyraża stanowczy sprzeciw wobec braku chęci podpisania 

nowego porozumienia międzygminnego przez Gminę Otwock, a także przyjęcia przez Gminę 

Otwock postulatów Gminy Karczew dotyczących nowych warunków porozumienia 

międzygminnego, jakie zostały zamieszczone w piśmie z dnia 4 lutego 2015r. skierowanym przez 

Burmistrza Karczewa do Prezydenta Otwocka Zbigniewa Szczepaniaka.  

§ 2. Jednocześnie stoimy na stanowisku, iż niechęć do zawiązania nowych warunków 

współpracy i nierówne traktowanie sąsiednich jednostek samorządu terytorialnego korzystających     

z usług Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, 

w tym Gminy Karczew, spowoduje ogromne obciążenia finansowe tak dla samej spółki, jak i dla 

sąsiednich gmin, które w takiej sytuacji są zmuszone rozwiązać zadanie wodociągów i kanalizacji 

we własnym zakresie. 

§ 3. Apelujemy o natychmiastowe podjęcie stosownych działań ze strony Gminy Otwock 

mających na celu zawarcie nowego porozumienia międzygminnego, w którym będą respektowane 

postulaty Gminy Karczew. 

§ 4. Uchwałę przesyła się Prezydentowi Otwocka Zbigniewowi Szczepaniakowi                                    

i Przewodniczącemu Rady Miasta Otwocka Jarosławowi Margielskiemu. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         

          Przewodnicząca Rady 

           Danuta Trzaskowska 

 

 

 

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. 

poz. 379  i 1072. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 11966. 

 



 

 

UZASADNIENIE 

W trosce o kondycję finansową Gminy Karczew, a także mając na uwadze bezpieczeństwo wodno-

kanalizacyjne jej mieszkańców, Rada Miejska w Karczewie podejmuje stosowne stanowisko, które 

ma na celu wyrazić jej zaniepokojenie brakiem pozytywnej odpowiedzi na propozycje Gminy 

Karczew dotyczące warunków nowego porozumienia międzygminnego, a także wezwać Gminę 

Otwock do zmiany stanowiska w ww. kwestii. 

 

 

         Przewodnicząca Rady 
           Danuta Trzaskowska 

 

 


