
 

 

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE 

WÓJTA GMINY KOCHANOWICE, BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA I WÓJTA GMINY 

KOSZĘCIN 

dotyczące współdziałania gmin przy realizacji zadania polegającego 

na wyznaczeniu Aglomeracji Lubliniec 

zawarte dnia 02.09.2020 r. w Lublińcu 

między: 

1) Gminą Lubliniec z siedzibą przy ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec, reprezentowaną przez: 

Burmistrza Miasta Lublińca – Edwarda Maniurę 

a 

2) Gminą Kochanowice z siedzibą przy ul. Wolności 5, 42-713 Kochanowice, reprezentowaną przez: Wójta 

Gminy Kochanowice – Ireneusza Czecha 

a 

3) Gminą Koszęcin z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 10, 42-286 Koszęcin, reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy Koszęcin – Zbigniewa Seniów  

łącznie zwanymi „Gminami”, które mając na uwadze: 

a) uchwałę Rady Miejskiej w Lublińcu nr 249/XXIII/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zawarcia 

porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin przy realizacji zadania polegającego 

na wyznaczeniu Aglomeracji Lubliniec, 

b) uchwałę Rady Gminy w Kochanowicach nr XVIII/165/20 z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zawarcia 

porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin przy realizacji zadania polegającego 

na wyznaczeniu Aglomeracji Lubliniec, 

c) uchwałę Rady Gminy w Koszęcinie nr 267/XXV/2020 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zawarcia 

porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin przy realizacji zadania polegającego 

na wyznaczeniu Aglomeracji Lubliniec, 

w związku z tym, że zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 310 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą”) obecnie obowiązująca uchwała Nr V/4/5/2015 

Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Lubliniec 

zachowuje moc nie dłużej niż do końca roku 2020, oraz na podstawie art. 87 ust. 2 i 3 ustawy zawierają 

Porozumienie międzygminne o następującej treści: 

§ 1. 1.  Gminy wyrażają wolę współdziałania przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu 

Aglomeracji Lubliniec. 

2. Burmistrz Miasta Lublińca, jako reprezentant Gminy wiodącej o największej równoważnej liczbie 

mieszkańców, poinformuje Radę Miejską w Lublińcu o konieczności wyznaczenia Aglomeracji Lubliniec oraz 

zawnioskuje do Rady Miejskiej w Lublińcu o jej wyznaczenie, w drodze uchwały. 
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3. Burmistrz Miasta Lublińca przed wyznaczeniem Aglomeracji Lubliniec dokona uzgodnień na podstawie 

art. 87 ust. 4 ustawy. 

4. Gminy zobowiązują się do udostępniania organom Gminy Lubliniec niezbędnych danych do wykonania 

obowiązków wynikających z przepisów ustawy i Rozporządzenia 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. 1.  Niniejsze Porozumienie zawarte jest na czas nieokreślony. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

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

obowiązujące. 

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

rygorem nieważności. 

4. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

5. Gmina Lubliniec zobowiązuje się skierować niniejsze Porozumienie do publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego. 

6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia. 

7. Porozumienie sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej Gminy. 

  

  

Burmistrz Miasta Lublińca 

 

 

Edward Maniura 

 

 

 

Wójt Gminy Kochanowice 

 

 

Ireneusz Czech 

 

                          Wójt Gminy Koszęcin 

 

 

                             Zbigniew Seniów 
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