
 

 

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE  

WÓJTA GMINY KOZY 

z dnia 29 lipca 2020 r. 

w sprawie współdziałania przy realizacji zadania polegającego na wprowadzeniu zmian 

w aglomeracji Pisarzowice 

 

zawarte pomiędzy: 

Gminą Kozy reprezentowaną przez Wójta Gminy Kozy – Jacka Kalińskiego 

a Gminą Wilamowice reprezentowaną przez Burmistrza Wilamowic – Mariana Trelę  

Mając na uwadze konieczność realizacji zadania polegającego na zaktualizowaniu obszaru i granic 

Aglomeracji Pisarzowice, działając na podstawie art. 10 ust. 1, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 87 ust. 3 i , art. 92 oraz 

art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) oraz art. 216 

ust. 2 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) strony niniejszego 

porozumienia ustalają, co następuje: 

§ 1. Strony Porozumienia wyrażają wolę współdziałania i przekazywania informacji związanego 

z realizacją zadania polegającego na zaktualizowaniu obszaru i granic aglomeracji Pisarzowice, wyznaczonej 

w związku z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, stosownie do 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie sposobu wyznaczania 

obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1586), 

§ 2. 1.  Gmina Kozy, z uwagi na fakt, iż jest gminą o większej równoważnej liczbie mieszkańców, 

przeprowadzi procedurę wyboru wykonawcy, który opracuje aktualizację obszaru i granic aglomeracji 

Pisarzowice.  

2. Gmina Wilamowice zobowiązuje się do udostępniania danych niezbędnych do wykonania czynności, 

o których mowa w ust. 1. 

3. Pomiędzy stronami Porozumienia, a wyłonionym wykonawcą o którym mowa w ust. 1 zostanie zawarta 

umowa. 

4. Każda z gmin zobowiązana jest do pokrycia przysługującego jej udziału w kosztach aktualizacji obszaru 

i granic aglomeracji Pisarzowice. 

5. Strony Porozumienia ustalają, iż udziały partycypacji w kosztach ustala się dla każdej gminy oddzielnie, 

według procentowego udziału w równoważnej liczbie mieszkańców całej aglomeracji Pisarzowice. 

6. Każda z Gmin zapłaci wynagrodzenie wyłonionemu wykonawcy za wykonanie aktualizacji obszaru 

i granic aktualizacji, zgodnie z zawartą z nim umową o której mowa w § 2 ust. 3. 

§ 3.  Strony Porozumienia ustalają, iż w związku koniecznością dokonywania co 2 lata przeglądu obszarów 

i granic aglomeracji (art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne), Porozumienie zostanie zawarte na 

czas nieokreślony i może zostać rozwiązane przez każdą ze stron z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 
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§ 4.  Wszelkie zmiany warunków niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu 

pod rygorem nieważności. 

§ 5. 1.  Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

2. Gmina Kozy zobowiązuje się skierować Porozumienie do publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

§ 6.  W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo wodne. 

§ 7.  Porozumienie podpisano w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron 

Porozumienia oraz w jednym podlegającym publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 8.  Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  

Wójt Gminy Kozy 

 

 

Jacek Kaliński 

 

 

Skarbnik Gminy Kozy 

 

 

Katarzyna Matuszek 

Burmistrz Gminy Wilamowice 

 

 

Marian Trela 

 

 

Skarbnik Gminy Wilamowice 

 

 

Anna Gajda 
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