
UCHWAŁA NR ………………………… 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia ………………….…… 

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Milanówek            

i Gminy Brwinów dotyczącego powierzenia Miastu Milanówek częściowej realizacji 

zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków. 

 

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 roku o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze 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 ze zm.), Rada Miasta Milanówka 

uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Wyraża się zgodę na przejęcie przez Miasto Milanówek części zadań publicznych Gminy 

Brwinów z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

 

§ 2 

Upoważnia się Burmistrza Milanówka do zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy 

Miastem Milanówek i Miastem Brwinów w zakresie przyjęcia przez Miasto Milanówek części 

zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków  

w brzmieniu Porozumienia stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Milanówka. 

 

§ 4 

Porozumienie, o którym mowa w § 2 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Wnoszę o przyjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego 

pomiędzy Miastem Milanówek i Gminy Brwinów dotyczącego powierzenia Miastu Milanówek 

częściowej realizacji zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków, w związku z częstym zgłaszaniem się mieszkańców przy 

ul. Owczarskiej w Milanówku, zajmujących nieruchomości przyległe do granic 

administracyjnych Gminy Brwinów, z prośbą o podłączenie do sieci i realizowanie usług 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Mieszkańcy Ci nie 

mogą korzystać z tego typu usług na swoim terenie, ponieważ nie mają możliwości 

podłączenia się do sieci, a plany jej budowy nie dotyczą najbliższych lat.  

Z tego względu, mając na uwadze współpracę obu Gmin oraz dobro mieszkańców, 

proponuję uregulowanie tej kwestii w drodze porozumienia międzygminnego. Pozwoli ono na 

świadczenie usług zbiorowego zaopatrywania w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

wobec mieszkańców Gminy Brwinów, wobec których nie może świadczyć tych usług BPWiK 

Sp. z o.o. Przejęcie tego odcinka zadań nie naruszy interesów gospodarczych BPWiK Sp. z 

o.o., a przy tym usprawni życie mieszkańców. Pomimo zgód BPWiK Sp. z o.o. na prowadzenie 

przez MPWiK Sp. z o.o. w Milanówku działalności na terenach przyległych do Milanówka, 

zasadnym jest usankcjonowanie tego stanu rzeczy stosownym porozumieniem 

międzygminnym, gdyż zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

odprowadzania ścieków dla MPWiK obejmuje teren Milanówka. Proszę o podjęcie powyższych 

kwestii i przyjęcie uchwał. 


