
UCHWAŁA NR XXII/200/20 
RADY GMINY KŁODAWA 

z dnia 30 września 2020 r. 

w sprawie w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania przy 
realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Gorzów Wielkopolski 

Na podstawie art 10. ust. 1, art 74 ust 1 i 2 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 2020 r., poz. 310 ze zm.), uchwala się co następuje: 

§ 1. Wyraża się wolę zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kłodawa a  Miastem 
Gorzów Wielkopolski, Gminą Bogdaniec, Gminą Deszczno, Gminą Lubiszyn i Gminą Santok, wchodzącymi 
w skład aglomeracji Gorzów Wielkopolski w sprawie współdziałania przy realizacji zadania polegającego na 
wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Gorzów Wielkopolski.  

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Kłodawa do zawarcia porozumienia, o którym mowa  
w  § 1 niniejszej uchwały. 

§ 3. Treść porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa. 

§ 5.  Traci moc uchwała nr XXI/189/20 z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Kłodawa 

 
 

Andrzej Stanisław Korona 
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Załącznik do uchwały Nr XXII/200/20 

Rady Gminy Kłodawa 

z dnia 30 września 2020 r. 

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE 

w sprawie współdziałania przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic 
aglomeracji Gorzów Wielkopolski, 

zawarte w dniu ........................ roku w Gorzowie Wielkopolskim pomiędzy: 

Gminą Miasto Gorzów Wielkopolski reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego – Jacka Wójcickiego, zwaną dalej „Miastem Gorzów Wielkopolski” 

a 

Gminą Bogdaniec reprezentowaną przez Wójta Gminy Bogdaniec – Krystynę Pławską, zwaną dalej 
„Gminą Bogdaniec” 

Gminą Deszczno reprezentowaną przez Wójta Gminy Deszczno  –  Pawła Tymszana, zwaną dalej 
„Gminą Deszczno” 

Gminą Kłodawa reprezentowaną przez Wójta Gminy Kłodawa –  Annę Mołodciak, 
zwaną dalej „Gminą Kłodawa” 

Gminą Lubiszyn reprezentowaną przez Wójta Gminy Lubiszyn – Artura Terleckiego, zwaną dalej 
„Gminą Lubiszyn” 

Gminą Santok reprezentowaną przez Wójta Gminy Santok – Pawła Pisarka, 
zwaną dalej „Gminą Santok” 

zwanymi dalej łącznie „Gminami”, bądź pojedynczo „Gminą” 

Miasto Gorzów Wielkopolski realizując uchwałę Nr……… Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 
z dnia……… w sprawie zawarcia międzygminnego porozumienia dotyczącego współdziałania przy 
realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Gorzów Wielkopolski, Gmina 
Bogdaniec realizując uchwałę Nr ……… Rady Gminy Bogdaniec z dnia ……… w sprawie zawarcia 
międzygminnego porozumienia dotyczącego współdziałania przy realizacji zadania polegającego                        
na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Gorzów Wielkopolski, Gmina Deszczno realizując uchwałę Nr 
……… Rady Gminy Deszczno z dnia ……… w sprawie zawarcia międzygminnego porozumienia 
dotyczącego współdziałania przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic 
aglomeracji Gorzów Wielkopolski, Gmina Kłodawa realizując uchwałę Nr ……… Rady Gminy Kłodawa 
z dnia ……… w sprawie zawarcia międzygminnego porozumienia dotyczącego współdziałania przy 
realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Gorzów Wielkopolski, Gmina 
Lubiszyn realizując uchwałę Nr ……… Rady Gminy Lubiszyn z dnia ……… w sprawie zawarcia 
międzygminnego porozumienia dotyczącego współdziałania                  przy realizacji zadania polegającego 
na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji  Gorzów Wielkopolski, Gmina Santok realizując uchwałę Nr 
……… Rady Gminy Santok z dnia ……… w sprawie zawarcia międzygminnego porozumienia 
dotyczącego współdziałania przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic 
aglomeracji Gorzów Wielkopolski, z uwagi na konieczność wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji 
Gorzów Wielkopolski w związku z utratą mocy  prawnej z dniem 31 grudnia 2020 r.  uchwały nr 
XX/172/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji 
Gorzów Wielkopolski, działając zgodnie z art. 10 ust. 1, art. 74 ust. 1 i 2 w związku 
z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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 2020 r., poz. 310 ze zm.)  
postanawiają zawrzeć porozumienie międzygminne, zwane dalej Porozumieniem, o następującej treści: 

§ 1. 1.   Aglomeracja Gorzów Wielkopolski obejmuje tereny położone na obszarze Miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego oraz Gmin: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn i Santok. 
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2. Miasto Gorzów Wielkopolski oraz Gminy  wyrażają wolę współdziałania przy realizacji zadania 
wynikającego z art. 87 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.)  
polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Gorzów Wielkopolski. 

3. Miasto Gorzów Wielkopolski, z uwagi na fakt, iż spośród stron Porozumienia jest gminą 

o największej równoważnej liczbie mieszkańców, odpowiedzialne będzie za realizację niezbędnych 
działań w zakresie wyznaczenia aglomeracji Gorzów Wielkopolski: 

1) przygotowanie projektu uchwały o wyznaczeniu aglomeracji Gorzów Wielkopolski i jego uzgodnienie 
z przedstawicielami Gmin, 

2) dokonanie uzgodnień projektu uchwały wynikających z art. 87 ust.4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo 
wodne (Dz.U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.), 

3) podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gorzów Wielkopolski, 

4. Gminy zobowiązują się  do udostępnienia Miastu Gorzów Wielkopolski  danych niezbędnych do 
wykonywania zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Gorzów Wielkopolski. 

5. Odpowiedzialność finansowa  za realizację zadań inwestycyjnych określonych w planie aglomeracji 
Gorzów Wielkopolski spoczywa na właściwej terytorialnie gminie. 

6. Miasto Gorzów Wielkopolski nie ponosi odpowiedzialności za realizację zadań innych gmin 
wynikających z uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gorzów Wielkopolski. 

7. W przypadku niespełnienia przez  aglomerację Gorzów Wielkopolski warunków koniecznych 
określonych w dyrektywie 91/271/EWG i nałożenia na aglomerację Gorzów Wielkopolski kar finansowych 
z tego tytułu odpowiedzialność finansowa spoczywa                     na Mieście Gorzów Wielkopolski i Gminach 
w następujących wysokościach: 

1) w przypadku nieuzyskania procentowego wskaźnika wyposażenia aglomeracji w zbiorcze systemy 
kanalizacji równa  ilorazowi wysokości kary i równoważnej liczby mieszkańców nie przyłączonych do 
kanalizacji sanitarnej na terenie danej Gminy                  lub Miasta Gorzów Wielkopolski, 

2) w przypadku niespełnienia  zapewnienia pozostałego procenta równoważnej liczby mieszkańców 
oczyszczanego w innych  systemach oczyszczania ścieków równa  ilorazowi wysokości  kary 
i równoważnej liczby mieszkańców nie przyłączonych                     do kanalizacji sanitarnej na terenie 
danej Gminy lub Miasta Gorzów Wielkopolski, 

§ 2. Porozumienie zawarte jest na czas realizacji zadań określonych w § 1 ust. 3. 

§ 3. Wszelkie zmiany warunków niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu 
pod rygorem nieważności. 

§ 4. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

§ 5. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają obowiązujące przepisy ustawy 
o samorządzie gminnym, Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo wodne, a także inne przepisy powszechnie 
obowiązujące. 

§ 6. Porozumienie podpisano w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym                          dla 
każdej ze stron Porozumienia. 

§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Miasto Gorzów Wielkopolski:     Gmina Bogdaniec: 

Gmina Deszczno :      Gmina  Kłodawa: 

Gmina Lubiszyn:      Gmina Santok 
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Uzasadnienie

Uchwałą nr XX/172/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie
wyznaczenia aglomeracji Gorzów Wielkopolski (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z dni 13 lutego 2012 r.,
poz. 462) została wyznaczona aglomeracja Gorzów Wielkopolski, w skład której weszły Miasto Gorzów
Wielkopolski oraz Gmina Bogdaniec, Gmina Deszczno, Gmina Kłodawa, Gmina Lubiszyn, Gmina Santok.

W związku z art. 565 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.)
i utratą mocy z dniem 31 grudnia 2020 r. uchwały nr XX/172/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego
konieczne jest podjęcie nowej uchwały wyznaczającej obszar i granice aglomeracji Gorzów Wielkopolski.

W myśl art. 87 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.)
jeżeli aglomeracja obejmuje obszar dwu lub więcej gmin właściwą do wyznaczenia aglomeracji jest gmina
o największej równoważnej liczbie mieszkańców. W celu jej wyznaczenia zainteresowane gminy zawierają
porozumienie.

Podstawą do zawarcia porozumienia będą uchwały rad gmin wchodzących w skład aglomeracji.

Przedmiotem porozumienia będzie współdziałanie Gmin przy realizacji zadania polegającego na
wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gorzów Wielkopolski, co umożliwi pozyskiwanie środków
pozabudżetowych na realizację zadań inwestycyjnych w gminie Kłodawa.
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