
 

 

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE NR IG.7021.6.8.2020 

z dnia 24 sierpnia 2020 r. 

w sprawie współdziałania przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic 

aglomeracji Kęty 

zawarte w Kętach pomiędzy: 

Gminą Kęty z siedzibą: 32-650 Kęty, Rynek 7, NIP: 549-220-29-69, REGON: 

072181824 reprezentowaną przez Burmistrza Gminy Kęty – Krzysztofa Jana Klęczara 

a Gminą Porąbka z siedzibą: 43-353 Porąbka ul. Krakowska 3, NIP: 937-266-75-73 REGON: 

072182290 reprezentowaną przez Wójta Gminy Porąbka – Pawła Zemanka. 

Mając na uwadze 

1) zakres zmian koniecznych do wprowadzenia w aglomeracji Kęty, określonej uchwałą Nr VII/116/15 

Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kęty 

(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2015 r. poz. 2490), podjętej na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - 

Prawo wodne, 

2) wejście w życie nowej ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) 

regulującej właściwość organów w zakresie wyznaczania aglomeracji, 

i działając na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, oraz realizując 

uchwały: 

1) Rady Miejskiej w Kętach nr XXI/214/2020 z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia 

międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Kęty przy realizacji 

zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Kęty, 

2) Rady Gminy Porąbka nr XVIII/173/2020  z dnia  25.06.2020 r. w sprawie zawarcia  porozumienia 

międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Kęty przy realizacji 

zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Kęty, 

strony porozumienia postanawiają, co następuje: 

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

wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Kęty, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej 

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

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1586). 

2. Aglomeracja w obecnym stanie obejmuje następujące miejscowości na terenie Gminy Kęty: Kęty, 

Bielany, Bulowice – część, Łęki, Malec i Nowa Wieś oraz miejscowości na terenie gminy Porąbka: Czaniec 

i Kobiernice. 

3. Gminą wiodącą w aglomeracji Kęty jest Gmina Kęty ze względu na przeważającą ilość RLM 

pochodzącą z terenu Gminy Kęty. 
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4. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, właściwa do wyznaczenia 

aglomeracji jest Rada Miejska w Kętach ze względu na największą równoważną liczbę mieszkańców. 

§ 2. 1. Gmina Kęty dokona analizy konieczności wprowadzenia zmiany zasięgu aglomeracji Kęty i na tej 

podstawie sporządzi opracowanie, które obejmować będzie swym zakresem dane określone w § 4 

ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1586), niezbędne do przygotowania projektu uchwały wyznaczającej aglomerację. 

2. Na podstawie opracowania, o którym mowa w ust. 1, Gmina Kęty sporządzi projekt uchwały 

wyznaczającej aglomerację Kęty i przekaże go Gminie Porąbka do akceptacji. 

3. Po zaakceptowaniu przez Gminę Porąbka projektu uchwały wyznaczającej aglomerację Kęty, Gmina 

Kęty dokona uzgodnień wynikających z art. 87 ust. 4 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.). 

§ 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

§ 4. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące 

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

§ 5. 1. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego 

i w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

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

Województwa Małopolskiego, a Gmina Porąbka zobowiązuje się skierować Porozumienie do publikacji 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego podpisania. 

§ 7. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym po jednym egzemplarzu 

dla każdej Gminy. 

 

Gmina Kęty 

 

 

Burmistrz Gminy Kęty 

 

Krzysztof Jan Klęczar 

 

Gmina Porąbka 

 

 

Wójt Gminy Porąbka 

 

Paweł Zemanek 
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