Projekt
z dnia 15 października 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH
z dnia 13 października 2020 r.
w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania gmin przy wyznaczeniu obszaru i granic
aglomeracji Prudnik
Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.
U z 2020r. poz. 713), w związku z art 87 ust. 2 i 3 usatwy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne ( Dz. U z 2020r.
poz. 310 z późn. zm.), Rada Miejska w Głuchołazach uchwala co następuje:
§ 1. Wyraża się wolę zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Prudnik w sprawie wyznaczenia
obszaru i granic aglomeracji Prudnik zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne.
§ 2. Projekt porozumienia międzygminnego zawiera załącznik do niniejszej uchwały
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz.
§ 4. Uchwała Wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Mariusz Migała
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 13 października 2020 r.
POROZUMIENIE
zawarte w dniu …………….. roku pomiędzy:
Gminą Prudnik, ul .Kościuszki 3, 48-200 Prudnik
reprezentowaną przez Burmistrza Prudnika – Grzegorza Zawiślaka,
a
Gminą Głuchołazy ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy,
reprezentowaną przez Burmistrza Głuchołaz – Edwarda Szupryczyńskiego.
Na podstawie 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. 3 w związku z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2020r. poz. 310, z późn. zm.) strony niniejszego porozumienia ustalają, co
następuje:
§ 1. 1. Strony Porozumienia wyrażają wolę współdziałania przy wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji
Prudnik zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca
2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji Prudnik (Dz.U. z 2018 r.
poz. 1586)wyznaczonej uchwałą Nr VIII/87/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 23 czerwca
2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Prudnik na obszarze gmin: Prudnik, Głuchołazy i likwidacji
dotychczasowej aglomeracji Prudnik (Dz. Urz, Woj. Opolskiego z 2015r. poz. 1536) podjętej na podstawie
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne.
2. Aglomeracja Prudnik obejmuje następujące miejscowości:
1) na terenie gminy Prudnik: Prudnik, Niemysłowice, Łąka Prudnicka, Moszczanka, Dębowiec.
2) na terenie gminy Głuchołazy: Pokrzywna, Jarnołtówek.
3. Burmistrz Prudnika przed wyznaczeniem obszaru i granicy aglomeracji Prudnik, dokona uzgodnień
wynikających z art.87 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 roku,
poz. 310 z późn. zm.).
4. Gmina Głuchołazy zobowiązuje się do udostępnienia Gminie Prudnik danych niezbędnych do
wyznaczenia aglomeracji i wspólnego poniesienia ewentualnych kosztów z tym związanych.
5. Gminy zobowiązują się do podejmowania niezbędnych działań w przypadku konieczności zmiany
obszaru aglomeracji Prudnik i jej granic.
6. Strony Porozumienia zobowiązują się również do współpracy i przekazywania informacji związanych ze
sprawozdawczością Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK).
§ 2. 1. Każda ze Stron Porozumienia zobowiązana jest do pokrycia przysługującego jej udziału
w ewentualnych kosztach wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Prudnik.
2. Strony Porozumienia ustalają, że udziały zostaną określone dla każdej Strony porozumienia oddzielnie,
według procentowego udziału równoważnej liczby mieszkańców danej Gminy w równoważnej liczbie
mieszkańców całej aglomeracji Prudnik.
3. Równoważna liczba mieszkańców każdej Strony Porozumienia oraz całej aglomeracji zostanie określona
w ramach wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Prudnik.
4. W przypadku ponoszenia kosztów wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gmina Prudnik przekaże
Gminie Głuchołazy informację na temat wysokości jej udziałów w kosztach wyznaczenia obszaru i granic
aglomeracji Prudnik po jej wyznaczeniu w drodze uchwały przez Radę Miejską w Prudniku.
5. Szczegółowy sposób rozliczenia zostanie określony odrębną umową.
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§ 3. Porozumienie zawarte jest na czas realizacji zadań objętych Porozumieniem.
§ 4. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 5. 1. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
2. Gmina Prudnik zobowiązuje się skierować Porozumienie do publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
§ 6. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące
przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny oraz ustawa Prawo wodne.
§ 7. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej z Gmin –
stron Porozumienia.
§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Gmina Prudnik
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art.565 ust.2 ustawy z dnia 20.07.2017r. Prawo wodne (Dz.U.z 2020r. poz.310 z późn. zm.) akt
prawa miejscowego zachowuje moc do dnia 31.12.2020r. Koniecznym więc jest podjęcie działań w celu
ponownego wyznaczenie i przyjęcie obszaru i granic aglomeracji Prudnik. W myśl art. 87 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne jeżeli aglomeracja obejmuje tereny położone w dwóch lub więcej
gminach, właściwa do wyznaczenia aglomeracji jest rada gminy o największej równoważnej liczbie
mieszkańców, a w celu jej wyznaczenia zainteresowane gminy zawierają porozumienie. Podstawą do
zawarcia porozumienia zgodnie z art.18 ust. 2 pkt 12 ustawy z 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (
Dz.U.z 2020r. poz.713), będą stosowne uchwały podjęte przez Rady Gmin wchodzących w skład
aglomeracji Prudnik. Przedmiotem porozumienia będzie współdziałanie Gmin przy realizacji analizowanego
zadania.
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