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Przewodniczący Rady Miejskiej
w Zdzieszowicach
Pan Edward Paciorek

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) przedkładam pod obrady
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach projekt uchwały w sprawie:
1. zawarcia
porozumienia
dotyczącego współdziałania Gmin
wchodzących w skład aglomeracji Zdzieszowice, przy realizacji
zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji
„Zdzieszowice".
wraz z uzasadnieniem.

Otrzymują:
1.
a/a
2. adresat
Przyg.
Adrian Zimerman

Ul. Bolesława Chrobrego 34,47-330 Zdzieszowice
Telefon: +48 77 40 64 400 Faks: +48 77 40 64 444
E-m ail: um@zdzieszowice.pl
Strona internetowa: www.zdzieszowke.pl
Godziny pracy: poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30
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Projekt
z dnia 23 września 2020 r.
Zatwierdzony p rzez...........

UCHWAŁA N R ....................
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH
z d n ia ................. . 2020 r.
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin
wchodzących w skład aglomeracji Zdzieszowice przy realizacji zadania polegającego na
wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji „Zdzieszowice”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 713), w związku z art. 87 ust. 2 i 3 oraz art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 310, 695, 782 i 875) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:
§ 1. Rada Miejska w Zdzieszowicach wyraża zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy
Gminą Zdzieszowice, a Gminą Walce - gminami tworzącymi wspólnie aglomerację „Zdzieszowice”,
wyznaczoną w związku z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, na podstawie
Uchwały nr XXXI/330/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie
wyznaczenia aglomeracji Zdzieszowice na obszarze gmin: Zdzieszowice, Walce.

§ 2. Przedmiotem porozumienia międzygminnego będzie współdziałanie gmin wymienionych w § 1 przy
realizacji zadania wynikającego z art. 87 ust. 1-4, w związku żart. 92, oraz z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020r. poz. 310 zpóżn.zm), a polegającego na wyznaczeniu obszaru
i granic aglomeracji Zdzieszowice.
§ 3. Treść porozumienia międzygminnego określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały N r .............
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
z dnia................... 2020 r.
Porozumienie międzygminne.

zawarte w dniu.......... pomiędzy:
1. Gminą Zdzieszowice, z siedzibą w Zdzieszowicach, ul. Bolesława Chrobrego 34, reprezentowaną przez
Panią Sybilę Zimerman - Burmistrza Zdzieszowic
a
2. Gminą Walce, z siedzibą w Walcach, ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce, reprezentowanąprzez Pana
Marka Śmiech - Wójta Walec
zwanymi dalej łącznie Stronami
Ze względu na konieczność wyznaczenia nowego obszaru igranie aglomeracji „Zdzieszowice”,
wyznaczonej w związku z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych
wynikającą m.in. z uwagi na treść przepisu art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
(Dz. U. z 2020 r. poz. 310 zpóźn. zm.) oraz z uwagi na to, że równoważna liczba mieszkańców (RLM)
Gminy Zdzieszowice spośród Stron Porozumienia charakteryzuje się największym udziałem
w równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) całej aglomeracji „Zdzieszowice”, działając zgodnie
z art. 10 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r., poz. 713) oraz art. 87 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2020r.
poz. 310 zpóźn. zm) oraz art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 896 z późn. zm.) Strony postanawiają zawrzeć porozumienie międzygminne (zwane dalej
Porozumieniem) o następującej treści:
§ 1 .1 . Strony Porozumienia wyrażają wolę współdziałania przy realizacji zadania wynikającego
żart. 87 ust 1-4 oraz art. 92 w związku z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
polegającego na wyznaczeniu obszaru igranie aglomeracji „Zdzieszowice”, wyznaczonej w związku
z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
2. Zawarcie niniejszego porozumienia i podjęcie współdziałania w zakresie wyznaczenia obszaru i granic
aglomeracji Zdzieszowice wynika z faktu, iż Uchwała nr XXXI/330/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zdzieszowice na obszarze gmin Zdzieszowice,
Walce zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne zachowuje moc nie dłużej niż do
dnia 31 grudnia 2020 r.
3. W związku z powyższym Strony zobowiązują się do podejmowania niezbędnych działań zmierzających
do wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji oraz ponoszenia kosztów z tym związanych.
4. Wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji „Zdzieszowice” przeprowadza Gmina Zdzieszowice, jako
gmina zobowiązana na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne do wyznaczenia
obszaru i granic aglomeracji.
5. Gmina Zdzieszowice poinformuje Gminę Walce o wartości kosztów przeprowadzonego wyznaczenia
obszaru i granic aglomeracji „Zdzieszowice”.
6. Każda z Gmin, na podstawie umowy trójstronnej zawartej z wykonawcą zadania zobowiązuje się do
pokrycia 50 % kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji dotyczącej wyznaczenia obszarów i granic
aglomeracji Zdzieszowice.
7. Strony zgodnie zobowiązują się do pokrycia we własnym zakresie innych kosztów niż te określone
w ust. 6, a wymaganych do realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1 i związanych z pozyskaniem oraz
udostępnieniem niezbędnych danych lub dokumentacji.

§ 2. Gmina Walce zobowiązuje się do udostępnienia Gminie Zdzieszowice niezbędnych danych do
wykonania obowiązków wynikających z art. 87 ust. 4 i art. 92 ustawy Prawo wodne oraz Rozporządzenia
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczenia
obszarów i granic aglomeracji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1586).

Id: A6F75973-5A8E-4CD7-950D-3F289E0E668F. Projekt

Strona 1

§ 3. Porozumienie zawarte jest na czas realizacji zadania objętego Porozumieniem.
§4 .1 . W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem mają zastosowanie odpowiednie przepisy
o samorządzie gminnym, Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a także inne
przepisy powszechnie obowiązujące.
2. Wszelkie zmiany warunków niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod
rygorem nieważności.
3. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
z Gmin.
§ 5. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 6. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
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UZASADNIENIE

W związku ze zmianą przepisów wszystkie dotychczas obowiązujące aglomeracje uchwalone przed 1.01.2018
r. tracą ważność dnia 31.12.2020 r na mocy art. 565 ust.2 ustawy Prawo wodne (t.j. 2020, poz. 310). Zatem z
końcem roku mija termin uchwalenia przez Radę Gminy zaktualizowanych aglomeracji, które obligatoryjnie
muszą zostać pozytywnie zaopiniowane przez odpowiednie Instytucje. Jednocześnie zgodnie z art. 92 ww.
ustawy wójt, burmistrz lub prezydent miasta powinien co 2 lata dokonywać przeglądu obszarów i granic
wyznaczonych aglomeracji z uwzględnieniem kryterium ich utworzenia, oraz zaistniałych zmian równoważnej
liczby mieszkańców w aglomeracji i w razie potrzeby informuje radę gminy o konieczności zmiany obszarów i
granic aglomeracji. Przepis ten nie reguluje terminu, w jakim wójt, burmistrz lub prezydent powinien
poinformować radę gminy o konieczności zmiany obszarów i granic aglomeracji, z czego wynika, że powinien
to zrobić niezwłocznie.
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