
 

 

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE 

PREZYDENTA MIASTA BYTOMIA I PREZYDENTA MIASTA RADZIONKOWA 

z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

w sprawie współdziałania przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu nowej Aglomeracji 

Bytom, zawarte w Bytomiu pomiędzy: 

 

1. Gminą Bytom, z siedzibą w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, 41-902 Bytom, NIP: 626-298-85-82, 

reprezentowaną przez 

Mariusza Wołosza - Prezydenta Miasta Bytomia, 

a 

2. Gminą Radzionków, z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Męczenników Oświęcimia 42, 41-922 

Radzionków, NIP: 645-25-07-545, reprezentowaną przez 

Gabriela Tobora - Burmistrza Miasta Radzionkowa. 

 

Mając na uwadze konieczność, wynikającą z art. 87 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 624), wyznaczenia nowej Aglomeracji Bytom oraz zdezaktualizowanie po dokonanym 

przeglądzie Aglomeracji Bytom, zatwierdzonej uchwałą nr XXXVIII/541/21 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 

25 stycznia 2021 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Bytom (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2021 r. 

poz. 663), a także biorąc pod uwagę, że Gmina Bytom charakteryzuje się większą równoważną liczbą 

mieszkańców (RLM), działając zgodnie z art. 87 ust. 3 i art. 92 ustawy Prawo wodne, strony porozumienia 

postanawiają, co następuje: 

§ 1. 1. Strony Porozumienia wyrażają wolę współdziałania przy realizacji zadania polegającego 

na wyznaczeniu Aglomeracji Bytom, w tym jej obszaru i granic, ze szczególnym uwzględnieniem aktualizacji 

RLM, wskaźnika koncentracji oraz planowanych inwestycji, 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), stanowiącego integralną część zadania określonego w uchwale 

nr XXXII/464/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 września 2020 r. z późn. zm. 

2. Aglomeracja Bytom obejmuje tereny położone na obszarze Gminy Bytom oraz na obszarze Gminy 

Radzionków. 

§ 2. 1. Gmina Bytom wraz z Gminą Radzionków zleciła wykonanie zamówienia polegającego 

na wyznaczeniu Aglomeracji Bytom, w tym wytyczeniu jej obszaru i granic, łącznie z prezentacją nowej 

Aglomeracji Bytom na posiedzeniu Rady Miejskiej w Bytomiu oraz na posiedzeniu Rady Miejskiej 

w Radzionkowie, w celu jej uchwalenia. 

2. Gminy zobowiązują się do udostępnienia wykonawcy danych niezbędnych do wykonania zlecenia 

wyznaczenia Aglomeracji Bytom, w tym wytyczenia obszaru i granic aglomeracji, o którym mowa w ust. 1, 

niezwłocznie na każde jego wezwanie. 
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3. Gmina Bytom dostarczy Gminie Radzionków papierową oraz elektroniczną wersję dokumentacji 

opracowanej w ramach przeglądu i wytyczenia obszaru i granic Aglomeracji Bytom. 

4. Strony niniejszego porozumienia zobowiązane są niezwłocznie, pisemnie poinformować się wzajemnie 

o każdym zdarzeniu powodującym lub mogącym spowodować opóźnienie bądź konieczność zaniechania 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

5. Prawo własności do praw autorskich obejmujących przedmiot zamówienia przysługiwać będzie obu 

gminom. 

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

rygorem nieważności. 

§ 4. Wszelkie spory pomiędzy stronami mogące powstać w związku z wykonywaniem porozumienia 

międzygminnego będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Gminy Bytom. 

§ 5. Porozumienie międzygminne zostało zawarte na czas nieokreślony, wchodzi w życie z dniem jego 

podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 6. Porozumienie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 

  

  

Prezydent Miasta Bytomia 

 

 

Mariusz Wołosz 

Burmistrz Miasta Radzionkowa 

 

 

dr Gabriel Tobor 
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