UCHWAŁA NR XXIII/225/2017
RADY GMINY BRZEŹNICA
z dnia 8 lutego 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą
"Budowa sieci wodociągowej do Stacji Uzdatniania Wody w Witanowicach"
Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) RADA GMINY BRZEŹNICA uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa sieci
wodociągowej do Stacji Uzdatniania Wody w Witanowicach”.
§ 2. Wzór porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kozioł
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Załącznik do Uchwały Nr XXIII/225/2017
Rady Gminy Brzeźnica
z dnia 8 lutego 2017 r.
POROZUMIENIE
w sprawie wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej do Stacji Uzdatniania
Wody w Witanowicach”
zawarte w dniu ..................................... 2017 r. w Tomicach
na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 10 ust. 1, oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) w związku 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, z późn. zm.) oraz uchwały Nr ......... Rady Gminy Tomice z dnia ................ w sprawie
.......................................... i uchwały Nr ............... Rady Gminy Brzeźnica z dnia .................. w sprawie
...........................................
pomiędzy:
Gminą Tomice z siedzibą w Tomicach, ul. Wadowicka
zwaną
dalej
„Gminą
reprezentowaną przez Wójta Gminy Tomice – Witolda Grabowskiego,

51,

34-100

Tomice,
Tomice”,

a
Gminą Brzeźnica z siedzibą
zwaną dalej „Gminą Brzeźnica”,

w

Brzeźnicy,

ul.

Krakowska

109,

34-114

Brzeźnica,

reprezentowaną przez Wójta Gminy Brzeźnica - Bogusława Antosa
zwanymi dalej Stronami.
§ 1. Przedmiotem porozumienia jest wspólna realizacja przez Strony inwestycji w zakresie przygotowania
dokumentacji projektowej i budowy na terenie gminy Tomice sieci wodociągowej obejmującej rurociąg
przesyłowy od istniejącego wodociągu w miejscowości Tomice do Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości
Witanowice.
§ 2. 1. W celu wspólnej realizacji inwestycji, określonej w § 1, Gmina Tomice zobowiązuje się do:
1) wykonania w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia porozumienia dokumentacji projektowej, obejmującej
m.in.:
a) wykonanie podkładów mapowych do celów projektowych,
b) opracowanie wniosku wraz załącznikami dla uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia,
c) opracowanie raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, – jeżeli będzie wymagany,
d) uzyskanie zgody właścicieli gruntów na przebieg sieci wodociągowej,
e) wykonanie dokumentacji geotechnicznej w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji
projektowej,
f) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego sieci wodociągowej,
g) uzyskanie wszelkich koniecznych warunków, opinii i uzgodnień, m.in. w zakresie przekroczenia
torowiska, oraz decyzji, w tym dotyczących umieszczenia w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego
z drogą,
h) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, – jeżeli będzie wymagana,
i) opracowanie operatów wodno-prawnych i uzyskanie pozwoleń wodno-prawnych na przekroczenie
projektowanym wodociągiem rzeki Skawy, innych cieków wodnych oraz rowów melioracyjnych,
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j) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
k) wykonanie przedmiaru robót,
l) opracowania kosztorysu inwestorskiego;
2) uzyskania pozwolenia na budowę;
3) wykonania sieci wodociągowej (rurociągu przesyłowego) na odcinku o długości ok. 1200 m – wraz ze
studzienką wodomierzową przy ul. Łęg w miejscowości Tomice do działki nr 24/32, zlokalizowanej przy
Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Witanowice) – w terminie 9 miesięcy od dnia uzyskania
pozwolenia na budowę;
4) zapewnienia pełnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 3;
5) przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wybór wykonawcy dokumentacji
projektowej
oraz
wykonawcy
odcinka
sieci
wodociągowej
i inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji określonej w § 2 ust. 1 pkt 3;
6) wykonania
dokumentacji
powykonawczej
i
niezbędnych
z zakończeniem realizacji inwestycji – oddaniem do użytkowania.

czynności

związanych

2. W celu wspólnej realizacji inwestycji, określonej w § 1, Gmina Brzeźnica zobowiązuje się do:
1) pokrycia 50% kosztów wykonania dokumentacji projektowej określonej w § 2 ust. 1 pkt 1
w terminie 14 dni od dnia doręczenia podpisanej umowy z wykonawcą;
2) pokrycia 50% kosztów budowy sieci wodociągowej określonej w § 2 ust. 1 pkt 3 w terminie 14 dni od dnia
doręczenia podpisanej umowy z wykonawcą;
3) pokrycia 50% kosztów pełnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 4 w
terminie 14 dni od dnia doręczenia podpisanej umowy z inspektorem nadzoru.
§ 3. W zakresie określonym w § 1, porozumienie zostaje zawarte na czas do dnia zakończenia realizacji
inwestycji.
§ 4. 1. W przypadku jednostronnego odstąpienia od porozumienia, Strona odstępująca zobowiązana jest do
zwrotu nakładów jakie druga Strona porozumienia poniosła w celu realizacji porozumienia.
2. Zwrot nakładów, o których mowa w ust. 1, nie pozbawia Strony, która poniosła szkodę w wyniku
odstąpienia od porozumienia drugiej strony, dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
§ 5. 1. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W kwestiach nieuregulowanych porozumieniem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.
§ 6. Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Gmina Tomice:

Gmina Brzeźnica:

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kozioł
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