
 

UCHWAŁA Nr XXV/230/2016 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

z dnia 28 września 2016 r.  
 

zmieniająca Uchwałę Nr IX/50/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 8 kwietnia             

2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Otwock częściowej realizacji zadania 

własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków 

 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 10 ust. 1,  art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ust. 1 ustawy                 

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 3 ust. 2 

pkt. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2011 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na powierzenie Gminie Otwock częściowej realizacji zadania 

własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków                  

z wykorzystaniem urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, stanowiących własność Gminy 

Karczew oraz Gminy Otwock i Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. 

o. w Otwocku, na dodatkowym obszarze Gminy Karczew obejmującym obszar części wsi 

Otwock Mały. 

2. Upoważnia się Burmistrza Karczewa do zmiany zawartego z Gminą Otwock 

Porozumienia Międzygminnego z dnia 14 kwietnia 2011 r. o treści przyjętej Uchwałą Nr 

IX/50/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie powierzenia 

Gminie Otwock częściowej realizacji zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia                 

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w części stanowiącej Załącznik nr 1 „Mapa – 

Zakres terytorialny Porozumienia Międzygminnego”, Załącznik nr 2 „Zakres terytorialny – 

wykaz punktów orientacyjnych granicy przejmowanych Urządzeń” oraz Załącznik nr 3 „Wykaz 

miejscowości z terenu Gminy Karczew nie objętych porozumieniem lecz obsługiwanych na 

podstawie umowy o hurtowej dostawie wody”.  

3. Załącznik Nr 1 „Mapa – Zakres terytorialny Porozumienia Międzygminnego” 

wskazany w § 3 ust. 1 Porozumienia Międzygminnego z dnia 14 kwietnia 2011 r. otrzymuje 

nowe brzmienie i stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały. 

4. Załącznik Nr 2 „Zakres terytorialny – wykaz punktów orientacyjnych granicy 

przejmowanych Urządzeń” wskazany w § 3 ust. 1 Porozumienia Międzygminnego z dnia 14 

kwietnia 2011 r. otrzymuje nowe brzmienie i stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały. 

5. Załącznik Nr 3 „Wykaz miejscowości z terenu Gminy Karczew nie objętych 

porozumieniem lecz obsługiwanych na podstawie umowy o hurtowej dostawie wody” do 

Porozumienia Międzygminnego z dnia 14 kwietnia 2011 r. otrzymuje nowe brzmienie i stanowi 

Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

§ 3. Zmiana Porozumienia Międzygminnego z dnia 14 kwietnia 2011r. wchodzi w życie  

z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady 

Rafał Włodzimierz Olszewski 

 



 

 

UZASADNIENIE 

 

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem 

własnym gminy. W razie wspólnego wykonywania przez gminy ww. zadania, określone                 

w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków prawa                   

i obowiązki organów gminy wykonują odpowiednio właściwe organy gminy wskazanej                  

w porozumieniu międzygminnym. 

Zmiana uchwały spowodowana jest rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na 

obszarze części wsi Otwock Mały oraz koniecznością włączenia nowowybudowanych sieci do 

obszaru obejmującego Porozumienie Międzygminne z dnia 14 kwietnia 2011r. Zmiana 

Porozumienia Międzygminnego z dnia 14 kwietnia 2011 r., stanowiącego załącznik do uchwały 

nr IX/50/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 8 kwietnia 2011 r., polega zatem wyłącznie na 

rozszerzeniu zakresu terytorialnego objętego tym Porozumieniem Międzygminnym poprzez 

zmianę treści Załączników Nr 1, 2 i 3 do tegoż Porozumienia Międzygminnego.  

 

 

Wiceprzewodniczący Rady 

Rafał Włodzimierz Olszewski 

 

 

 




















