
                                                 Uchwała Nr XXI/125/16 
                                            Rady Gminy Rawa Mazowiecka  
                                               z dnia 31 sierpnia 2016 roku. 
 
 
w sprawie  zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego 
powierzenia  przez  Gminę Rawa Mazowiecka w przedmiocie powierzenia 
zadania w zakresie  zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków. 
 
 
 
Na podstawie art.74 ust.1, art. 7 ust. 1 pkt 3 i art.18 ust 2 pkt 12  ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016 r. poz.446)  oraz  z art.3 
ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca  2001 r, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U z 2015 r poz. 139 oraz poz.1893) – 
Rada Gminy uchwala co następuje:                                                                          
 
§ 1. 1. Wyraża  się zgodę na zawarcie przez Gminę Rawa Mazowiecka  
porozumienia międzygminnego z Miastem Rawa Mazowiecka, na podstawie  
którego gminy nawzajem przejmą i przekażą sobie wykonywanie zadania  
zbiorowego zaopatrzenia  w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 
obszarze objętym porozumieniem.    
          
        2. Projekt porozumienia , o którym mowa w ust .1 stanowi załącznik do 
uchwały. 

 
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rawa Mazowiecka . 

 
 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                 
 
                                                       UZASADNIENIE 
                                                  do Uchwały Nr XXI/125 /16 
                                                  z dnia 31 sierpnia  2016 r. 
 
w sprawie zawarcia porozumienia  międzygminnego pomiędzy  Gminą Rawa 
Mazowiecka a Miastem Rawa Mazowiecka  w przedmiocie  powierzenia zadań z zakresu 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 
 
W dniu 31 sierpnia 2016 roku Rada Gminy Rawa Mazowiecka  podjęła uchwałę                                          
w sprawie wyrażenia zgody  na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego 
powierzenia  Miastu Rawa Mazowiecka zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 
 Warunkiem formalnym  przystąpienia  gminy do porozumienia międzygminnego jest 
wyrażenie  takiej woli przez Radę Gminy w drodze uchwały ( art. 18 ust 2 pkt 12  
ustawy o samorządzie gminnym). 
Zawarcie porozumienia  Międzygminnego  jest uzasadniona  faktem że  infrastruktura 
wodociągowo kanalizacyjna  na obszarze Stron Porozumienia Międzygminnego stanowi 
technicznie i funkcjonalnie powiązany system , i spowoduje ,ze rozbudowa i 
modernizacja infrastruktury  wodociągowo – kanalizacyjnej  bezpośrednio przełoży się 
na podniesienie komfortu życia mieszkańców na obszarze Stron Porozumienia 
Międzygminnego.  
 
 W związku z powyższym proponuje się wyrażenie  zgody przez Radę Miasta Rawa 
Mazowiecka  na zawarcie  międzygminnego z Gminą Rawa Mazowiecka, która  
przysporzy  Gminom  w tym przede wszystkim ich mieszkańcom wzajemnych korzyści.  
 
 
 


