UCHWAŁA NR ……………………….
RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE
z dnia ……………………..
w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego w celu wyznaczenia
aglomeracji Praszka oraz upoważnienia Burmistrza Praszki
do zawarcia niniejszego porozumienia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 87 ust. 2 i 3, art. 92
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.)
Rada Miejska
postanawia
§ 1. Wyrazić wolę zawarcia porozumienia pomiędzy gminami: Praszka, Gorzów Śląski
i Rudniki, wchodzącymi w skład aglomeracji Praszka, wyznaczonej w związku z realizacja
Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, którego treść określa załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Przedmiotem porozumienia będzie współdziałanie gmin wymienionych w § 1 dla
osiągnięcia celu, jakim jest wyznaczenie na nowych zasadach, uregulowanych ustawą z dnia
20.07.2017 Prawo Wodne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.), wraz z wydanymi na jej
podstawie aktami wykonawczymi, granic aglomeracji Praszka.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszka.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr….
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia …….

POROZUMIENIE
z dnia ………………….. 2020 r.
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Praszka
pomiędzy:
1. Gminą Praszka, reprezentowaną przez Burmistrza Praszki – Jarosława Tkaczyńskiego
2. Gmina Gorzów Śląski, reprezentowaną przez Burmistrza Gorzowa Śląskiego – Artura Tomalę
3. Gminę Rudniki, reprezentowaną przez Wójta Gminy Rudniki – Grzegorza Domańskiego
zwanymi dalej „Stronami”,
Na podstawie art. 87 ust. 2 i 3, art. 92 oraz art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo
wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.), zwana dalej "Ustawą", postanawiają zawrzeć
porozumienie międzygminne, zwane dalej "Porozumieniem" o następującej treści:
Realizując postanowienia uchwał:
1. Nr ………………..Rady Miejskiej w Praszce z dnia ……………..r. w sprawie wyrażenia woli
zawarcia porozumienia międzygminnego w celu wyznaczenia aglomeracji Praszka oraz
upoważnienia Burmistrza Praszki do zawarcia niniejszego porozumienia,
2. Nr ………………..Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia ……………..r. w sprawie wyrażenia
woli zawarcia porozumienia międzygminnego w celu wyznaczenia aglomeracji Praszka oraz
upoważnienia Burmistrza Gorzowa Śląskiego do zawarcia niniejszego porozumienia,
3. Nr ………………..Rady Gminy w Rudnikach z dnia ……………..r. w sprawie wyrażenia woli
zawarcia porozumienia międzygminnego w celu wyznaczenia aglomeracji Praszka oraz
upoważnienia Wójta Gminy Rudniki do zawarcia niniejszego porozumienia,
strony niniejszego Porozumienia, w sposób zgodny oświadczają, że będą ściśle współdziałać,
udzielając sobie wzajemnie pomocy, dla osiągnięcia celu, jakim jest wyznaczenie na nowych
zasadach, uregulowanych ustawą z dnia 20.07.2017 Prawo Wodne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 310
z późn. zm.), wraz z wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi, granic aglomeracji
Praszka.
§1.1. Strony porozumienia potwierdzają jednomyślnie, że zawarcie przedmiotowego
Porozumienia ma na celu wspólne działanie, zmierzające do wyznaczenia ściekowej aglomeracji
Praszka. Tym samym strony wyrażają wolę współdziałania przy realizacji zadania wynikającego
z art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. t.j. 2020, poz. 310 z późn.zm.),
polegającego na zmianie wielkości, obszaru i granic aglomeracji Praszka, stosownie
do 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).
2. Aglomeracja Praszka obejmuje tereny położone na obszarze Gminy Praszka, Gminy
Gorzów Ślaski i Gminy Rudniki.
3. Burmistrz Praszki przed zmianą wielkości, obszaru i granic aglomeracji Praszka, dokona
uzgodnień wynikających z art. 87 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. (Dz. U. t.j. 2020, poz. 310
z późn. zm.).
4. Gmina Gorzów Śląski i Gmina Rudniki zobowiązuje się do udostępnienia Gminie
Praszka niezbędnych danych do wykonania przez Gminę Praszka obowiązków wynikających z art.
92 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. (Dz. U. t.j. 2020, poz. 310 z późn. zm.) oraz rozporządzenia
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018r. W sprawie sposobu
wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. Poz.1586).
§2. Strony Porozumienia wskazują, że zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r.
Prawo wodne (Dz. U. t.j. 2020, poz.310 z późn. zm.) Gmina Praszka jest tzw. gminą wiodącą
w aglomeracji Praszka.

§3.1. Strony Porozumienia określają udział, każdego z uczestników Porozumienia
w kosztach wyznaczenia aglomeracji Praszka: Gmina Praszka – 50%, Gmina Gorzów Śląski: 35%,
Gmina Rudniki: 15%.
2. Każda z Gmin uczestniczących w Porozumieniu zapewni w uchwalonych budżetach
finansowanie kosztów, o których mowa w ust.1
3. Zarówno wysokość, jak i sposób rozliczenia kosztów wyznaczenia na nowo aglomeracji
Iława, stanowi odrębną umowę.
§4. Porozumienie niniejsze zostaje zawarte na okres do finalnego uchwalenia przez Radę
Miejską w Praszce nowej aglomeracji Praszka, z uwzględnieniem skutecznej procedury opiniującej
projekt uchwały przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie.
§5. Wszelkie zmiany treści Porozumienia wymagają formy pisemnej w formie aneksu, pod
rygorem nieważności.
§6.1. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.
2. Gmina Praszka zobowiązuje się skierować Porozumienie do publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego.
§7. Porozumienie zostało sporządzone w 6 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2
egzemplarze dla każdej ze Stron Porozumienia.
§8. Porozumienie niniejsze wiąże Strony z dniem jego podpisania przez właściwie
umocowanych przedstawicieli każdej ze Stron Porozumienia.

Gmina Praszka: …………………………………….…..

Gmina Gorzów Śląski: …………………………………

Gmina Rudniki: ………………………………..………..

