
Uchwała Nr XXVII/700/2000
Rady Miasta Szczecina
z dnia 24 lipca 2000 r.

w sprawie zawarcia porozumienia komunalnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74 ; Nr 58 
poz. 261; Nr 106 poz.496; Nr 132 poz. 622; z 1997r. Nr 9 poz. 43; Nr 123 poz. 775; Nr 107 poz. 686; Nr 113 poz. 734; Nr 106 poz. 679; z 
1998r. Nr 155 poz. 1014; Nr 162 poz. 1126; z 2000r. Nr 26, poz. 306). 

Rada Miasta Szczecina
uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zawarcie przez Miasto Szczecin porozumienia komunalnego z Gminą Dobra dotyczącego świadczenia przez Miasto 
Szczecin na rzecz Gminy Dobra usług przyjmowania ścieków na zasadach obowiązujących w Mieście Szczecin.

§ 2.

Podpisanie porozumienia warunkuje się zabezpieczeniem potrzeb mieszkańców osiedla Bezrzecze.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecina
Dominik Górski

POROZUMIENIE 
z dnia .................. 2000 roku

Na podstawie Uchwały Nr XXVII/700/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 lipca 2000 r. w sprawie zawarcia Porozumienia Komunalnego 
oraz Uchwały Nr IV/41/99 Rady Gminy Dobra Szczecińska z dnia 27 maja 1999 r. w sprawie zawarcia Porozumienia Komunalnego zostaje 
zawarte Porozumienie Komunalne, zwane dalej "Porozumieniem" pomiędzy :

GMINĄ MIASTO SZCZECIN  reprezentowaną przez Zarząd Miasta, w imieniu którego działają:

1. Wiceprezydenta Miasta Szczecina - Jana Dużyńskiego 
2. Inżyniera Miasta - Stanisława Jankowskiego

a GMINĄ DOBRA reprezentowaną przez Zarząd Gminy, w imieniu którego działają: 
1.
2.

§ 1.

1. Miasto Szczecin wyraża zgodę na przyjęcie ścieków z Gminy Dobra oznaczonego na 
mapie stanowiącej załącznik do Porozumienia, do 136 m3/dobę.



2. W przypadku większej ilości odprowadzanych ścieków Gmina Szczecin zastrzega sobie prawo wstrzymania wykonania 
porozumienia do czasu wybudowania kolektora K- 2 i oczyszczalni ścieków POMORZANY.

§ 2.
Gmina Dobra wykona we własnym zakresie infrastrukturę związaną z odprowadzeniem ścieków zgodnie z warunkami technicznymi 
wydanymi przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie.

§ 3.

1. Ustala się 3 punkty odbioru ścieków, z jednoczesnym zamontowaniem 
przepływomierzy , które zlokalizowane będą eksploatacji sieci kanalizacyjnej 
miejskiej w nw. ulicach : 

• Koralowa,
• Nowowiejska,
• Modra.

2. Gmina Dobra zobowiązuje się do zamontowania na swój koszt przepływomierzy w punktach odbioru ścieków, o którym mowa w 
ust. 1 

§ 4.

1. Należność z tytułu odprowadzanych ścieków naliczana będzie po cenach 
obowiązujących na terenie miasta Szczecina z uwzględnieniem kar naliczonych za 
zrzut ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

2. Rozliczenia z tytułu odbioru ścieków następować będą według wskazań przepływomierzy, o którym mowa w § 3 ust. 2.

§ 5.
Wykonanie Porozumienia powierza się Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinie, który zawrze z Gminą Dobra - lub 
wskazana przez nią jednostkę organizacyjną - umowę na odbiór ścieków.

§ 6.
Porozumienie zawarto na czas nieokreślony.

§ 7.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8.
Porozumienie podpisano w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 9.
Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego podpisania. 

GMINA MIASTO SZCZECIN  GMINA DOBRA 


