
 

 

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE NR 488.2020 

GMINY PAWŁOWICE I MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 

z dnia 9 października 2020 r. 

 

w sprawie współdziałania Gminy Pawłowice z Miastem Jastrzębie-Zdrój przy realizacji zadania 

związanego z wyznaczeniem obszaru i granic Aglomeracji Pawłowice 

Na podstawie uchwały Rady Gminy Pawłowice Nr.XX/202/2020 z dnia 15 września 2020 r. w sprawie 

zawarcia porozumienia Gminy Pawłowice z Miastem Jastrzębie-Zdrój w sprawie współdziałania przy realizacji 

zadania związanego z wyznaczeniem obszaru i granic Aglomeracji Pawłowice oraz uchwały Rady Miasta 

Jastrzębie-Zdrój Nr XI.108.2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia Miasta 

Jastrzębie-Zdrój z Gminą Pawłowice w sprawie współdziałania przy realizacji zadania związanego 

z wyznaczeniem obszaru i granic Aglomeracji Pawłowice zawiera się porozumienie pomiędzy: 

1. Gminą Pawłowice, reprezentowaną przez Wójta Gminy Pawłowice -  Franciszka Dziendziel zwaną dalej 

„Gminą Pawłowice” a 

2. Miastem Jastrzębie-Zdrój, reprezentowanym przez: Prezydent Miasta – Annę Hetman, zwanym dalej    

„Miastem Jastrzębie-Zdrój” 

§ 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest współdziałanie Gminy Pawłowice z Miastem Jastrzębie-

Zdrój przy realizacji zadania związanego z wyznaczeniem obszaru i granic Aglomeracji Pawłowice. 

§ 2. Konieczność wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Pawłowice wynika z faktu, że na mocy 

art. 565 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.), obecna 

Aglomeracja Pawłowice przyjęta Uchwałą Nr V/5/11/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 lutego 

2015 r. i ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 931 z dnia 24 lutego 2015 r.  

(Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 24 lutego 2015 r. poz. 931) przestanie obowiązywać. 

§ 3. Gminą wiodącą w Aglomeracji Pawłowice, ze względu na największą równoważną liczbę 

mieszkańców, jest Gmina Pawłowice. 

§ 4. Aglomeracja Pawłowice obejmuje swym zasięgiem Gminę Pawłowice i część Miasta Jastrzębie-Zdrój 

tj. tereny położone przy ul. Partyzantów oraz ul. Generała Bema położone na terenie sołectwa Borynia. 

§ 5. 1. Gmina Pawłowice wykona opracowanie niezbędnej dokumentacji do wyznaczenia obszaru i granic 

aglomeracji, na podstawie której Rada Gminy Pawłowice będzie mogła podjąć stosowną uchwałę. 

2. Miasto Jastrzębie-Zdrój zobowiązuje się do udostępnienia Gminie Pawłowice posiadanych materiałów 

i danych,  niezbędnych do opracowania przedmiotowej dokumentacji. 

3. Zakłada się, że na etapie opracowania dokumentów, o których mowa w pkt 1, mogą zostać wprowadzone 

niezbędne zmiany w planie Aglomeracji Pawłowice w stosunku do granic i obszaru aglomeracji wyznaczonej 

uchwałą Sejmiku Wojewódzkiego, o której mowa w § 2, wynikające z uzasadnionych względów, w tym 

zaistniałych zmian równoważnej liczby mieszkańców w aglomeracji oraz obszaru. 
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4. Wszelkie zmiany dotyczące obszaru Miasta Jastrzębie-Zdrój zostaną uzgodnione przed ich 

wprowadzeniem. 

§ 6. 1. Przedstawicielem Gminy Pawłowice, upoważnionym do kontaktów w zakresie objętym niniejszym 

porozumieniem, będzie Marcin Musiał – Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa, nr. telefonu 032 47 56 331. 

2. Przedstawicielem Miasta Jastrzębie-Zdrój, upoważnionym do kontaktów w zakresie objętym niniejszym 

porozumieniem, będzie Maria Pilarska - Naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji,  

nr telefonu 032 47 85 213. 

§ 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. 

§ 8. Porozumienie niniejsze sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze 

Stron. 

  

Wójt Gminy Pawłowice 

 

 

Franciszek Dziendziel 

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój 

 

 

Anna Hetman 
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