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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Białegostoku do zawarcia porozumienia 
z Powiatem Białostockim 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 11 w związku z art. 8 ust. 2a i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 5591)) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz 1526) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Białegostoku do zawarcia porozumienia z Powiatem Białostockim 
w zakresie korzystania z kolektora kanalizacji deszczowej Gminy Białystok do odprowadzania wód opadowych 
i roztopowych powstałych w wyniku opadów atmosferycznych. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podlaskiego. 

 

   

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Łukasz Prokorym 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. U.z 2022 r. poz. 583, 1005, 1079 i 1561. 
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 
2022 r. poz. 559) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2022 r. poz 1526) gminy mogą zawierać porozumienia z powiatami w sprawie 
wykonywania zadań publicznych.  

W celu umożliwienia wykonywania przez Powiat Białostocki zadań z zakresu 
odprowadzania wód opadowych na części obszaru powiatu konieczne jest zawarcie porozumienia z 
Miastem Białystok.  

Powyższe uzasadnione jest faktem, iż ze względu na ukształtowanie terenu odprowadzenie 
wód opadowych z projektowanej ul. Kolejowej w Klepaczach możliwe jest jedynie poprzez 
włączenie projektowanej infrastruktury do istniejącego kanału deszczowego dn800 w ul. 
Niewodnickiej w Klepaczach stanowiącego własność Gminy Białystok.  

W porozumieniu określone zostaną również zasady ponoszenia opłat za odprowadzanie do 
wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub 
zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych 
(zgodnie z art. 35 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, Dz.U.2021.0.2233 t.j.).  
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