
 

 

POROZUMIENIE NR WS.600.90.2020 

 

z dnia 22 października 2020 r. 

 

w sprawie współdziałania przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru 

i granic aglomeracji Myczkowce, zawarte pomiędzy: 

Gminą Solina, ul. Wiejska 2, 38 – 610 Polańczyk, reprezentowaną przez: Wójta Gminy Solina - Pana Adama 

Piątkowskiego a Gminą Olszanica, Olszanica 81, 38 – 722 Olszanica, reprezentowaną przez: Wójta Gminy 

Olszanica Pana Krzysztofa Zapałę ze względu na konieczność wyznaczenia nowego obszaru i granic 

aglomeracji Myczkowce, w skład której wchodzą miejscowości Myczkowce (gmina Solina) oraz Zwierzyń 

(gmina Olszanica), wyznaczonej rozporządzeniem Nr 73/06 Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 września 

2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Myczkowce, w związku z realizacją Krajowego Programu 

Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz ze względu na fakt, iż miejscowość Myczkowce (gmina Solina) 

posiada większą równoważną liczbą mieszkańców (RLM), działając zgodnie z art. 87 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 

20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), 

Strony Porozumienia postanawiają, co następuje: 

§ 1. 1.  Strony Porozumienia wyrażają wolę współdziałania przy realizacji zadania polegającego na 

wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Myczkowce ze szczególnym uwzględnieniem aktualizacji RLM, 

wskaźnika koncentracji oraz planowanych inwestycji, stosownie do rozporządzeniem Ministra Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic 

aglomeracji (Dz. U. poz. 1586). 

2. Strony Porozumienia zobowiązują się do przekazywania niezbędnych danych koniecznych do 

wyznaczenia aglomeracji Myczkowce oraz do współpracy i przekazywania informacji związanych ze 

sprawozdawczością Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). 

3. Gmina Solina, której częścią jest miejscowość Myczkowce, o większej równoważnej liczbie 

mieszkańców (RLM), odpowiedzialna będzie za podjęcia niezbędnych działań w zakresie wyznaczenia 

aglomeracji Myczkowce oraz przygotowania sprawozdań z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania 

Ścieków Komunalnych (art. 89 ustawy - Prawo wodne). 

§ 2. 1.  Strony Porozumienia ustalają, że w przypadku realizacji inwestycji (np. budowa sieci 

kanalizacyjnej), na terenie nowej aglomeracji Myczkowce każda z Gmin pokryje koszty przygotowania 

dokumentacji oraz koszty realizacji inwestycji prowadzonej na jej części. 

2. Strony Porozumienia ustalają, że Wnioskodawcą o przyznanie środków pieniężnych z funduszy 

zewnętrznych może być każda ze stron porozumienia. 

§ 3. Strony Porozumienia ustalają, że cena 1 m
3
 odebranych nieczystości ciekłych wyliczana przez Gminę 

Solina przy współudziale Gminnego Zakładu Komunalnego będzie ustalana, a następnie przekazywana do 

wiadomości Gminie Olszanica. Gmina Olszanica będzie mogła przekazać swoje uwagi i wnioski co do 

wysokości ustalonej ceny za 1 m
3
 odebranych nieczystości ciekłych. 
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§ 4. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 5. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

§ 6. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny oraz ustawa Prawo wodne. 

§ 7. Porozumienie sporządzono w czterech jednakowych egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Wójt Gminy Olszanica  Wójt Gminy Solina 

  

ZASTĘPCA WÓJTA 

 

dr Robert Petka 

WÓJT 

 

mgr Adam Piątkowski 
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