
Uchwała nr XVI/155/91 

z dnia 29 lipca 1991 

W sprawie: zawarcia Porozumienia Komunalnego. 

Na podstawie art. 74 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

terytorialnym /Dz. U. Nr 16 poz. 95, nr 32 poz. 191, nr 34 poz. 199, nr 43 poz. 53, nr 89 poz. 

58 i z 1991 r. nr 4 poz. 18/ 

Rada Miejska w Szczecinie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Miasto Szczecin z Gminą Dobra Szczecińska zawierają Porozumienie Komunalne.  

§ 2. 

Celem Porozumienia jest wspólna budowa i eksploatacja kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni 

kontenerowej dla osiedla mieszkaniowego ”Bezrzecze” zlokalizowanego na terenie miasta 

Szczecina i osiedla mieszkaniowego ”Koralowe” zlokalizowanego na terenie Gminy Dobra 

Szczecińska. 

§ 3. 

1. Prowadzenie inwestycji a następnie eksploatacja i konserwacja kanalizacji sanitarnej i 

oczyszczalni kontenerowej należy do właściwości Miasta Szczecina.  

§ 4. 

1. Udział Miasta Szczecina w budowie kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków 

wynosi 65% a Gminy Dobra Szczecińska 35% wartości przedsięwzięcia 

inwestycyjnego, to jest proporcjonalnie do przewidywanej ilości ścieków 

odprowadzanych z osiedli Bezrzecze i ”Koralowe”.  

1. Miastu Szczecin i Gminie Dobra Szczecińska przysługiwać będzie współwłasność 

wybudowanych urządzeń proporcjonalna do wniesionych udziałów w budowie.  

§ 5. 

1. Utrzymanie /eksploatacja/ kanalizacji i oczyszczalni należeć będzie do Miasta 

Szczecina do pierwszych studzienek na przykanalikach licząc od strony budynków.  

1. Opłaty za odprowadzane ścieki ustalać będzie Rada Miasta Szczecina.  

1. Opłaty będą ustalane w wysokości zapewniającej pełne pokrycie kosztów eksploatacji 

kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków.  

1. Pobór opłat od poszczególnych użytkowników kanalizacji należeć będzie do Miasta 

Szczecina lub jego jednostki organizacyjnej.  



§ 6. 

Strony Porozumienia ustalają, że Miasto Szczecin dokona sprzedaży na zasadzie ustanowienia 

współwłasności gruntów, na których usytuowana będzie oczyszczalnia kontenerowa i obiekty 

towarzyszące, na rzecz Gminy Dobra Szczecińska proporcjonalnie do wniesionych udziałów.  

§ 7. 

Spory pomiędzy uczestnikami Porozumienia rozstrzygać będzie właściwy sąd gospodarczy w 

Szczecinie. 

§ 8. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządom Miasta Szczecina i Gminy Dobra Szczecińska. 

§ 9. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z tym zastrzeżeniem, że nie wcześniej niż po 

podjęciu analogicznej uchwały przez Radę Gminy w Dobrej Szczecińskiej.  

Przewodniczący Rady 

Jan Otto  

 


