
UCHWAŁA NR XXXII/149/20 
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA 

z dnia 28 października 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na  zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania 
przy wyznaczeniu aglomeracji Chojnów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w zw. z art. 87 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 310, 695, 782 i 875) Rada Miejska Chojnowa uchwala,co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Chojnów w sprawie 
współdziałania przy wyznaczeniu aglomeracji Chojnów, o treści określonej w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Chojnowa 

 
 

Jan Skowroński 
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Załącznik do uchwały Nr XXXII/149/20 

Rady Miejskiej Chojnowa 

z dnia 28 października 2020 r. 

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE 

z dnia ………………. 2020 r. 

w sprawie współdziałania wyznaczeniu 

aglomeracji Chojnów 

zawarte pomiędzy : 

Gminą Miejską Chojnów, 

reprezentowanym przez: 

Jan Serkiesa – Burmistrz Miasta Chojnowa 

przy kontrasygnacie Piotra Hasiuka – Skarbnika Miasta Chojnowa 

a 

Gminą Chojnów,  

reprezentowaną przez: 

Andrzeja Pyrza – Wójta Gminy Chojnów 

przy kontrasygnacie Ewy Michalak – Skarbnika Gminy Chojnów 

Ze względu na konieczność wyznaczenia aglomeracji Chojnów, w związku z realizacją Krajowego 
Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, oraz z uwagi na to, że Miasto Chojnów charakteryzuje się 
największą równoważną liczbą mieszkańców, działając zgodnie z art. 87 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 
2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 695, 782 i 875), art. 18 ust. 2 pkt 12, art. 74 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 
374, 568, 695 i 1175) a także na podstawie: 

1) Uchwały Rady Miejskiej Chojnowa nr … z dnia … w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
międzygminnego dotyczącego współdziałania przy wyznaczeniu aglomeracji Chojnów, 

2) Uchwały Rady Gminy Chojnów nr … z dnia … w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
międzygminnego dotyczącego współdziałania przy wyznaczeniu aglomeracji Chojnów, 

Strony Porozumienia postanawiają, co następuje: 

§ 1. 1. Strony Porozumienia wyrażają wolę współdziałania przy wyznaczeniu aglomeracji Chojnów, 
tworzonej w związku z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. 

2. Miasto Chojnów przeprowadzi proces wyznaczenia aglomeracji Chojnów (w tym ustalenie obszaru 
i granic aglomeracji, określenie równoważnej liczby mieszkańców, uzyskanie niezbędnych uzgodnień), 
z terminem wykonania do dnia 31 grudnia 2020 r. 

3. Gmina Chojnów zobowiązuje się do udostępniania Miastu Chojnów danych niezbędnych do wykonania 
wyznaczenia aglomeracji Chojnów. 

4. Miasto Chojnów dostarczy Gminie Chojnów elektroniczną wersję dokumentacji opracowanej w ramach 
wyznaczenia aglomeracji Chojnów. 

§ 2. Strony Porozumienia ustalają, że wyznaczenie aglomeracji Chojnów, w tym ustalenie jej obszaru 
i granic, opracowane zostanie z uwzględnieniem aktualnych miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, studiów i kierunków zagospodarowania przestrzennego, uwarunkowań terenowych, 
społecznych, ekonomicznych, ekologicznych i prawnych przy zastosowaniu nowoczesnych i ekonomicznie 
uzasadnionych rozwiązań technicznych. 
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§ 3. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 4. Gmina Miejska Chojnów zobowiązuje się do przesłania niniejszego Porozumienia do publikacji 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

§ 5. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. 

§ 6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.
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UZASADNIENIE

do Uchwały nr XXXII/149/20 Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego
współdziałania przy wyznaczeniu aglomeracji Chojnów

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.) obszar i granice aglomeracji, które wyznaczone zostały przed wejściem w życie Prawa wodnego (przed
1.01.2018) obowiązują do końca 2020 roku. Aby utrzymać status aglomeracji, stosowna rada gminy powinna,
w wyżej wskazanym terminie, podjąć uchwałę o wyznaczeniu Aglomeracji Chojnów.
W myśl art. 87 ust 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn.
zm.), jeżeli aglomeracja ma obejmować tereny położone w dwóch lub więcej gminach, właściwa do
wyznaczenia aglomeracji jest rada gminy o największej równoważnej liczbie mieszkańców. W celu
wyznaczenia aglomeracji wyznaczenia zainteresowane gminy zawierają porozumienie.
Podstawą do zawarcia porozumienia – zgodnie z  art. 18 ust 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym – będą stosowne uchwały podjęte przez rady wszystkich gmin wchodzących w skład
przyszłej aglomeracji. Przedmiotem porozumienia będzie współdziałanie gmin przy realizacji zadania
wynikającego z art. 87 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne polegającego na wyznaczeniu obszaru
i granic wyżej wskazanej aglomeracji.

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński
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