UCHWALA NR XXXIIII17S/2020
RADY lVIIASTA GARWOLINA
z dnia 27 paidziernika 2020 roku
w sprawie zawarcia porozumienia mi~dzygminnego dotycz~cego wsp61dzialania Gmin przy
realizacji zadania polegaj~cego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Garwolin.
Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. 0 samorz(j.dzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w zwi(j.Zku z art. 87 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020r. poz. 310 z poin. zm.), Rada Miasta
Garwolina uchwala, co nastypuje:

§1
1. WyraZa siy woly zawarcia porozumienia pomiydzy Miastem Garwolin, jako jedn(j. z gmin
tworz(j.cych aglomeracjy Garwolin i jednoczesnie byd(j.c(j. gmin(j. wiod(j.c(j. w aglomeracji Garwolin
w mysl art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne, a Gmin(j. Garwolin, ktore
wspolnie tworz(j. ww. aglomeracjy.
2. Przedmiotem porozumienia bydzie wspoldzialanie Gmin, wymienionych w ust. 1, przy realizacji
zadania wynikaj(j.cego z art. 87 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne polegaj(j.cego na
wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Garwolin.
§2
Trese porozurnienia stanowi zal(j.cznik do niniejszej uchwaly.

§3
Wykonanie uchwaly powierza siy Bunnistrzowi Miasta Garwolina

§4
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjycia

Zal'lCmik do Uchwaly nr XXXIW175/2020
Rady Miasta Garwolina z dnia 27 paZdziernika 2020 roku

Porozumienie
zawarte w dniu ..................... pomi¢zy:
Miastem Garwolin
maj'lCym siedziby przy ill. Staszica 15,08-400 Gmwolin,
reprezentowanym przez
Marzen~ Swieczak - Bunnistrza Miasta Garwolina
a

Gminq Garwolin
maj~siedzib~
reprezentow~

przy ill. Mazowieckiej 16,08-400 Gmwolin,
przez

Marcina Kolodziejczyka - W6jta Gminy Garwolin
maj~c

na uwadze zakres zmian konieczny do wprowadzenia w aglomeracj i Garwolin, wyznaczonej
uchwal~ Nr 160113 Sejmiku Wojew6dztwa Mazowieckiego z dnia 28. 10. 2013 r. w sprawie
likwidacji dotychczasowej aglomeracji Garwolin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Garwolin,
zmienion~ uchwala nr 189116 Sejmiku Wojew6dztwa Mazowieckiego z dnia 24. 10. 2016 r. oraz
wejscie w zycie nowej ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Oz. U. z 2020 r. poz. 310
z p6in. zm.) reguluj~cej wlaSciwos6 organ6w samorz~d6w gminnych w zakresie wyznaczania
aglomeracji, dzialaj~c na podstawie art. 87 ust. 3 ww. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne, realizuj~c Uchwal~ Nr ............ Rady Miasta Garwolina z dnia ............ 2020 r. w
sprawie zawarcia porozumienia mi~dzygminnego dotycz~cego wsp6ldzialania Gmin przy realizacji
zadania polegaj~cego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji oraz uchwal~ Nr. ........... Rady
Gminy Garwolin z dnia ............ 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia rni¢zygminnego dotyc~go
wsp6ldzialania Gmin przy realizacji zadania polegaj'lCego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji,
strony porozumienia postanawiaj~ co nast~puje:

§1
1. Strony Porozumienia wyraZaj~ wol~ wspOldzialania przy realizacji zadania wynikaj'lCego z art. 87 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z pOm. zm.) polegaj~cego na
wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Garwolin.
2. Miasto Garwolin pelni6 bydzie rol~ wiod~~ z uwagi na najwi~ksli! r6wnowaZn~ liczby rnieszkanc6w.
3. Miasto Gmwolin wraz z Gmin~ Gmwolin zobowi¥uj~ si~ do czynnego udzialu w pracach polegaj'lCych
na wykonaniu zadania polegaj'lCego na wyznaczeniu obszaru i granicy aglomeracji Garwolin.
4. Miasto Gmwolin zobowi¥uje si~ do udost~pnienia Grninie Gmwolin niezbycinych danych w celu
wykonania niniejszego zadania polegaj'lCego na wymaczeniu obszaru i granicy aglomeracji Garwolin.
5. Burmistrz Miasta Garwolina przed wymaczeniem obszaru i granicy aglomeracji Garwolin dokona
uzgodnieil wynikaj'lCych z art. 87 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz.
310 z pOm. zm.).
6. Projekt uchwaly w sprawie wymaczenia obszaru i granic aglomeracji Gmwolin, przed uzgodnieniem,
o kt6rym mowa w ust. 5 powy:iej, wymaga6 b~e akceptacji Gminy Gmwolin.
§2
1. Z tytulu realizacji Porozumieniajego strony nie ~ zglaszaly wzajemnych roszczeil finansowych.
2. Koszty realizacji Porozumienia ktida z Gmin ponosi we wlasnym zakresie.

§3

Porozwnienie zawarte jest na czas realizacji zadail okreslonych w niniejszym Porozwnieniu
§4
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozwnieniem zastosowarue maj,! odpowiednie przepisy
ustawy 0 samorz.qdzie gminnym, Kodeksu cywilnego, a takZe inne przepisy powszechnie obowi¥uj~.
2. Wszelkie zmiany treSci niniejszego Porozwnienia wymagaj,! formy pisernnej w formie aneksu, pod
rygorem niewaZnoSci.
§5
1. Porozwnienie podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzydowym Wojew6dztwa Mazowieckiego.
2. Miasto Garwolin zobowi¥uje siy skierowaC porozwnienie do publikacji w Dzienniku Urzydowym
Wojew6dztwa Mazowieckiego.
§6

Porozwnienie spofZ4dzono w dw6chjednobrzmi,!cych egzemplarzach, po jednym dla kaZdej z Gmin.
§7
Porozumienie wchodzi w zycie z dniem podpisania

