
 

 

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE  

z dnia 5 października 2020 r. 

 

w sprawie współdziałania  przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru               

i granic aglomeracji Zamość  

pomiędzy: 

Miastem Zamość z siedzibą ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, reprezentowanym przez: 

Pana Andrzeja Wnuka  –  Prezydenta Miasta Zamość 

 a 

Gminą Zamość z siedzibą ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość, reprezentowaną przez: 

Pana Ryszarda Gliwińskiego  –  Wójta Gminy Zamość 

 a 

Gminą Łabunie z siedzibą ul. Zamoyska 50, 22-437 Łabunie, reprezentowaną przez: 

Pana Mariusza Kukiełkę  –  Wójta Gminy Łabunie 

 a 

Gminą Sitno z siedzibą Sitno 73, 22-424 Sitno, reprezentowaną przez: 

Pana Krzysztofa Zenona Seń –  Wójta Gminy Sitno 

Mając na uwadze zakres zmian koniecznych do wprowadzenia w aglomeracji Zamość, wyznaczonej uchwałą 

Nr IV/52/2014 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia obszaru 

i granicy aglomeracji Zamość (t.j. Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2015 r. poz. 410), podjętej na podstawie ustawy 

z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne oraz wejście w życie nowej ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) regulującej właściwość organów w zakresie wyznaczania 

aglomeracji, działając na podstawie art. 87 ust. 3 ww. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne strony 

porozumienia postanawiają, co następuje: 

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

obszaru i granic aglomeracji Zamość, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (t.j. Dz.U. 

z 2018 r. poz. 1586). 

2. Aglomeracja w obecnym stanie obejmuje następujące miejscowości: m. Zamość, gm. Zamość (m. 

Sitaniec, Sitaniec Kolonia, Sitaniec Błonie, Płoskie, Mokre, Skokówka, Kalinowice, Wólka Panieńska, Jatutów, 

Szopinek, Żdanów, Żdanówek, Zwódne) gmina Łabunie (m. Łabunie, Łabuńki Pierwsze, Barchaczów, Wólka 

Łabuńska), gm. Sitno (m. Jarosławiec, Boży Dar, Cześniki, Cześniki Kolonia, Sitno, Czołki i Stabrów) 
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3. Gminą wiodącą w aglomeracji Zamość jest Miasto Zamość ze względu na największą równoważną 

liczbę mieszkańców (RLM), dlatego zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.), właściwa do wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji jest Rada Miasta 

Zamość. 

§ 2. 1. Miasto Zamość zleci podmiotowi zewnętrznemu wykonanie opracowania pn.: „Aktualizacja 

aglomeracji Zamość” zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 

roku, poz. 310 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 

27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1586), 

które obejmować będzie swoim zakresem dane niezbędne do przygotowania projektu uchwały wyznaczającej 

aglomerację. 

2. Strony porozumienia zgodnie ustalają, że wszystkie koszty związane z wykonaniem przez Miasto 

Zamość zadania zgodnie z § 2 ust.1 niniejszego Porozumienia pokrywane będą przez wszystkich jego 

uczestników . 

3. Wkład poszczególnych Stron porozumienia w wykonanie zadania zgodnie z § 2 ust.1 Porozumienia 

ustala się następująco: 

1) Miasto Zamość – 25%  kosztów, 

2) Gmina Zamość – 25%  kosztów, 

3) Gmina Łabunie – 25% kosztów, 

4) Gmina Sitno – 25% kosztów. 

4. Miasto Zamość obciąży pozostałe strony notą obciążeniową w zakresie ww. kosztów. 

5. Gmina Zamość zobowiązuje się do udostepnienia Miastu Zamość danych (którymi dysponuje), 

niezbędnych do wykonania zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granicy aglomeracji Zamość. 

6. Gmina Łabunie zobowiązuje się do udostepnienia Miastu Zamość danych (którymi dysponuje), 

niezbędnych do wykonania zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granicy aglomeracji Zamość. 

7. Gmina Sitno zobowiązuje się do udostepnienia Miastu Zamość danych (którymi dysponuje), 

niezbędnych do wykonania zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granicy aglomeracji Zamość. 

§ 3. 1. Na podstawie opracowania, o którym mowa w § 2 ust.1 ust., Miasto Zamość sporządzi projekt 

uchwały wyznaczającej aglomerację Zamość i przekaże go pozostałym stronom niniejszego Porozumienia do 

akceptacji. 

2. Po zaakceptowaniu przez wszystkie Strony projektu uchwały wyznaczającej aglomerację Zamość, 

Prezydent Miasta Zamość 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. Przedmiotowe Porozumienie zawarte jest na czas realizacji zadań objętych jego zakresem. 

§ 5. 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu cywilnego, a także inne przepisy powszechnie 

obowiązujące. 

2. Wszelkie zmiany treści niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej w formie aneksu, pod 

rygorem nieważności. 

§ 6. 1. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. 

2. Miasto Zamość zobowiązuje się skierować Porozumienie do publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego. 

§ 7. Porozumienie sporządzono w ośmiu egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron. 
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§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

   

  

Prezydent Miasta Zamość 

 

 

Andrzej Wnuk 

 

Wójt Gminy Zamość 

 

 

Ryszard Gliwiński 

 

Wójt Gminy Łabunie 

 

 

Mariusz Kukiełka 

 

Wójt Gminy Sitno 

 

 

Krzysztof Zenon Seń 
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