
UCHWAŁA NR XXVIII/206/2022 
RADY GMINY TARNAWATKA 

z dnia 13 stycznia 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Tarnawatka 
a Gminą Tomaszów Lubelski w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości 

Wieprzowe Jezioro, Gmina Tomaszów Lubelski 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 3, art. 10, art.18 ust.2 pkt 12 i art. 74 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz 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 2020 r. poz. 2028) Rada Gminy Tarnawatka uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Tarnawatka a Gminą 
Tomaszów Lubelski w zakresie powierzenia Gminie Tarnawatka zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę z wykorzystaniem urządzeń wodociągowych stanowiących własność Gminy Tarnawatka mieszkańcom 
miejscowości Wieprzowe Jezioro, Gmina Tomaszów Lubelski. 

§ 2. Treść projektu Porozumienia Międzygminnego z Gminą Tomaszów Lubelski stanowi załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 3. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnawatka. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Kazimiera Mańdziuk 
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UZASADNIENIE 

Zgodnie 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 2020 r. poz. 2028) w razie wspólnego 

wykonywania przez gminy zadania, jakim jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków, określone w ustawie prawa i obowiązki organów gminy określa 

porozumienie międzygminne. W związku z tym, że z prośbą o przyłączenie do sieci wodociągowej 

należącej do Gminy Tarnawatka, zwrócili się mieszkańcy miejscowości Wieprzowe Jezioro i 

zostali podłączeni do sieci wodociągowej należącej do Gminy Tarnawatka poczyniono ustalenia z 

Wójtem Gminy Tomaszów Lubelski o zawarcie porozumienia w tym zakresie. Zgodnie z art. 18 

ust.2 pkt 12 i art. 74 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 

r. poz. 1372 z późn. zm.) podejmowanie uchwał w sprawie współdziałania z innymi gminami 

należy do wyłącznej właściwości Rady Gminy. W związku z powyższym Rada Gminy władna jest 

do wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia. 
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