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Poz. 3009

3009
POROZUMIENIE

w sprawie powierzenia zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków
Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591
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 (t.j.
Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) oraz
uchwałami:
Nr 189/09 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 29
kwietnia 2009 r. w sprawie powierzenia Gminie
Miejskiej Wągrowiec zadania publicznego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w miejscowości Kaliska i Tarnowo
Pałuckie
Nr XXXII/227/2009 Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie przejęcia od
Gminy Wągrowiec zadania publicznego w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania
ścieków w miejscowości Kaliska i Tarnowo Pałuckie
zawarte w dniu 7 sierpnia 2009 roku pomiędzy:
Gminą Wągrowiec, reprezentowaną przez Wójta
Gminy Wągrowiec – Przemysława Majchrzaka
a
Gminą Miejską Wągrowiec, reprezentowaną przez
Burmistrza Miasta Wągrowca – Stanisława Wilczyńskiego
o następującej treści:
§1.1. Celem Porozumienia jest powierzenie Gminie
Miejskiej Wągrowiec zadania w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków do i z miejscowości Kaliska i Tarnowo Pałuckie.
2. Zadanie objęte Porozumieniem wykonywane
będzie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wągrowcu (MPWiK
Sp. z o.o. w Wągrowcu) przy pomocy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przekazanych przez
Gminę Wągrowiec w nieodpłatne używanie Gminie
Miejskiej Wągrowiec, na podstawie umowy użyczenia i protokołu zdawczo-odbiorczego.
§2. Prawa i obowiązki stron związane z wykonywaniem zadania w zakresie objętym niniejszym Porozumieniem:
Gmina Wągrowiec przekaże do używania Gminie
Miejskiej Wągrowiec następujące budowle i urządzenia wodno – kanalizacyjne:
1) sieć kanalizacyjną w miejscowościach Kaliska i
Tarnowo Pałuckie, w skład której wchodzi:

a) kolektor grawitacyjny w Kaliskach i Tarnowie
Pałuckim – 1203m
b) kolektor tłoczny PE d:90 w Kaliskach - dł.
529 mb
c) przykanaliki PCV d:160 – 292 mb.
d) Przepompownię ścieków w Kaliskach – szt
1.
2) sieć wodociągową w miejscowości Kaliska
– 522 mb.
2. Wartość przekazanego do używania majątku
wynosi 483.259,37 PLN.
3. Gmina Wągrowiec przekaże dokumentację
techniczną wybudowanych urządzeń, a szczegółowy wykaz dokumentów zostanie załączony do protokołu zdawczo odbiorczego.
4. Gmina Wągrowiec przekaże zawarte umowy
związane z eksploatacją sieci wodno – kanalizacyjnej.
5. Przekazanie urządzeń wodno – kanalizacyjnych
określonych w ust. 1 oraz dokumentów o których
mowa w ust. 3 i 4 nastąpi protokołem zdawczo
– odbiorczym.
6. Wszelkie koszty eksploatacji, opłaty, podatki,
koszty napraw i remontów urządzeń wodno – kanalizacyjnych ponosić będzie MPWiK Sp. z o.o. w
Wągrowcu.
7. Szczegółowe zasady dostawy wody i odbioru
ścieków określone zostaną w umowach zawartych
między MPWiK Sp. z o.o. w Wągrowcu a indywidualnymi odbiorcami. Cena za dostawę wody i odprowadzanie ścieków dla odbiorców zostanie ustalona
na podstawie taryfy MPWiK Sp. z o.o. w Wągrowcu
zatwierdzonej uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu.
8. Strona przekazująca zobowiązuje się do poinformowania odbiorców, że sieć stanowi infrastrukturę Gminy Wągrowiec w używaniu Gminy Miejskiej
w Wągrowcu.
§3.1. Strony mogą wystąpić z Porozumienia na
podstawie odpowiedniej uchwały Rady Gminy lub
Rady Miejskiej w Wągrowcu.
2. Członkowstwo w Porozumieniu wygasa ze
skutkiem na koniec roku taryfowego, na podstawie
uchwały, o której mowa w ust. 1, z co najmniej 3miesięcznym wyprzedzeniem.
§4. Zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§5. Spory pomiędzy stronami Porozumienia rozstrzygać będą właściwe Sądy Powszechne.
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§6. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.

Poz. 3009, 3010

Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu.
Strony Porozumienia:
Gmina Wągrowiec
Wójt
(-) inż. Przemysław Majchrzak

§7. Porozumienie sporządzono w 6 jednobrzmiących egzemplarzach z tego po 2 egzemplarze dla
każdej ze stron oraz po 1 egzemplarzu dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z
o.o. w Wągrowcu i Gminnego Zakładu Gospodarki

Gmina Miejska Wągrowiec
Burmistrz
(-) mgr inż. Stanisław Wilczyński

3010
INFORMACJA STAROSTY KOŚCIAŃSKIEGO
z dnia 8 września 2009 r.
w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Śmigiel i miasta Krzywiń
Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17
maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z póź. zm.)
informuje, że projekt operatu opisowo – kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów wyłożony
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie
dniach od 28 stycznia 2008 r. do 11 lutego 2008 r.
do wglądu osób zainteresowanych, dotyczący uzupełnienia komputerowych baz danych o rejestrze i
kartoteki budynków i lokali dla nieruchomości położonych na obszarze miasta Śmigiel i miasta Krzywiń
– staje się z dnia 12 lutego 2008 r. operatem ewidencji gruntów i budynków.
Jednocześnie informujemy, że na podstawie art.
24a ust. 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo

geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. Nr 240,
poz. 2027 ze zm.) każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i
budynków ujawnione w operacie opisowo – kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszej informacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego zgłaszać zarzuty do
tych danych.
Zarzuty należy zgłaszać do Starosty Kościańskiego na adres Starosta Powiatowego w Kościanie Al.
Kościuszki 22, 64-000 Kościan.
Starosta
(-) Andrzej Jęcz
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