
 

 

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE 

z dnia 2 kwietnia 2012 r. 

Zawarte w dniu 2 kwietnia 2012 roku w Skierniewicach, pomiędzy Gminą Miasto Skierniewice z siedzibą 

w Skierniewicach przy ul. Rynek 1, reprezentowaną przez  

Prezydenta Miasta Skierniewice – Leszka Trębskiego  

a  

Gminą Maków z siedzibą w Makowie przy ul. Głównej 12, reprezentowaną przez  

Wójta Gminy Maków – Jerzego Stankiewicza.  

Działając na podstawie art. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i 

obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399, z późn. zm.) 

strony porozumienia ustalają, że:  

§ 1. W celu nadania części terenu Miasta Skierniewice oraz części terenu Gminy Maków statusu obszaru 

ochrony uzdrowiskowej (granice projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej określają mapy stanowiące 

załącznik do niniejszego Porozumienia), Gmina Miasto Skierniewice zobowiązuje się do wykonania, przy 

współpracy z Gminą Maków, zadania polegającego na opracowaniu operatu uzdrowiskowego, o którym mowa 

w art. 39 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony 

uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399, z późn. zm.) dla obu Gmin, przed-

stawienia go ministrowi właściwemu do spraw zdrowia celem potwierdzenia możliwości prowadzenia lecznic-

twa uzdrowiskowego oraz opracowanie statutu obszaru ochrony uzdrowiskowej. Koordynację tych prac powie-

rza się Gminie Miasto Skierniewice.  

§ 2. Wykonanie i przedstawienie operatu uzdrowiskowego ministrowi właściwemu do spraw zdrowia po-

winno nastąpić najpóźniej w terminie do dnia 30 czerwca 2012 roku.  

§ 3. Gmina Maków przekaże bezpłatnie Gminie Miasto Skierniewice posiadaną dokumentację i materiały 

(tekstowe, graficzne) dotyczące: podziału administracyjnego gminy, zagospodarowania przestrzennego sołectw 

włączonych do projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej, warunków klimatycznych, fizjograficznych, 

demograficznych i przyrodniczych gminy Maków.  

§ 4. Pozostałe zadania związane z nadaniem części terenu Gminy Miasta Skierniewice oraz części terenu 

Gminy Maków statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej strony określą w odrębnym porozumieniu.  

§ 5. 1. Niniejsze Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i 

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 13 kwietnia 2012 r.

Poz. 1184



2. Gmina Miasto Skierniewice zobowiązuje się skierować niniejsze Porozumienie do publikacji w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Łódzkiego.  

  

 

 

Prezydent 

Miasta Skierniewice: 

Leszek Trębski 

 

Wójt Gminy Maków: 

Jerzy Stankiewicz 
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