
UCHWAŁA NR XXVII/189/2020 
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia 30 października 2020 r. 

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład 
aglomeracji Krapkowice przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji 

„Krapkowice” 

Na podstawie art. 10 ust 1, art. 18 ust. 2 pkt 12) oraz art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713), w zw. z art. 87 ust. 2 i 3 oraz art. 92 ustawy z dnia 
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. Rada Miejska w Prószkowie wyraża wolę zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminą 
Prószków a gminami: 

1) Strzeleczki, 

2) Gogolin, 

3) Krapkowice 

–   gminami tworzącymi wspólnie aglomerację „Krapkowice”, wyznaczoną w związku z realizacją Krajowego 
Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, na podstawie Uchwały nr XII/136/2015 Sejmiku Województwa 
Opolskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Krapkowice” na obszarze gmin: 
Krapkowice, Strzeleczki, Prószków, Gogolin i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Krapkowice”. 

§ 2. Przedmiotem porozumienia międzygminnego będzie współdziałanie gmin wymienionych 
w §1 przy realizacji zadania wynikającego z art. 87 ust. 1-4 w zw. z art. 92 w zw. z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 
20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji „Krapkowice”. 

§ 3. Gmina Prószków jako strona porozumienia międzygminnego zobowiązuje się partycypować w zaistniałych 
kosztach wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji „Krapkowice”. 

§ 4. Udział Gminy Prószków w kosztach, o których mowa w § 3, będzie określony na podstawie udziału 
równoważnej liczby mieszkańców (RLM) Gminy Prószków w równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) całej 
aglomeracji „Krapkowice”, po jej wyznaczeniu w drodze uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach. 

§ 5. Treść porozumienia międzygminnego określa załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prószkowie. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  w Prószkowie 

 
 

Lucjan Dzumla 
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Załącznik do uchwały Nr XXVII/189/2020 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia 30 października 2020 r. 

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE 

zawarte w dniu …………………………… pomiędzy: 

1. Gminą Krapkowice, z siedzibą w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, reprezentowaną przez: 

Andrzeja Kasiura – Burmistrza Krapkowic 

przy kontrasygnacie Ryszarda Patej – Skarbnika Miasta 

a 

2. Gminą Strzeleczki, z siedzibą w Strzeleczkach, ul. Rynek 4, reprezentowaną przez: 

………………………………………. ……………………………………………….………… 

…………………….……………………………. ………………………………………...……, 

3. Gminą Gogolin, z siedzibą w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, reprezentowaną przez: 

………………………………………. ……………………………………………….………… 

…………………….……………………………. ………………………………………...……, 

4. Gminą Prószków, z siedzibą w Prószkowie, ul. Opolska 17, reprezentowaną przez: 

………………………………………. ……………………………………………….………… 

…………………….……………………………. ………………………………………...……, 

zwanymi dalej Stronami. 

Ze względu na konieczność wyznaczenia nowego obszaru i granic aglomeracji „Krapkowice”, wyznaczonej 
w związku z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych wynikającą m.in. z uwagi na 
treść przepisu art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 310 z późn. 
zm.), oraz z uwagi na to, że równoważna liczba mieszkańców (RLM) Gminy Krapkowice, spośród Stron 
Porozumienia charakteryzuje się największym udziałem w równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) całej 
aglomeracji „Krapkowice”, działając zgodnie art. 10 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ) oraz art. 87 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 
2017 r. – Prawo wodne oraz art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy o finansach publicznych  (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 869 z późn. zm.) Strony postanawiają zawrzeć porozumienie międzygminne (zwane dalej Porozumieniem) 
o następującej treści: 

§ 1. 1. Strony wyrażają wolę współdziałania przy realizacji zadania wynikającego 
z art. 87 ust. 1-4 oraz art. 92 w zw. z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne  polegającego na 
wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji „Krapkowice”, wyznaczonej w związku z realizacją Krajowego 
Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. 

2. Zawarcie niniejszego porozumienia i podjęcie współdziałania w zakresie wyznaczenia  obszaru i granic 
aglomeracji Krapkowice wynika z faktu, iż Uchwała nr XII/136/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 
22 grudnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Krapkowice” na obszarze gmin: Krapkowice, Strzeleczki, 
Prószków, Gogolin i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Krapkowice”, w oparciu o którą wyznaczono 
aglomerację „Krapkowice” zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne zachowuje moc 
nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r. 

3. W tym celu Strony zobowiązują się do podejmowania niezbędnych działań zmierzających do wyznaczenia 
obszaru i granic aglomeracji oraz ponoszenia kosztów 
z tym związanych. 
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4. Wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji „Krapkowice” przeprowadza Gmina Krapkowice, jako gmina 
zobowiązana na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.  – Prawo wodne do wyznaczenia obszaru 
i granic aglomeracji. 

5. Gmina Krapkowice poinformuje Strony o wartości kosztów przeprowadzonego wyznaczenia obszaru 
i granic aglomeracji „Krapkowice”. 

6. Każda z Gmin zobowiązana jest do pokrycia proporcjonalnie, przysługującego jej udziału w kosztach 
wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji „Krapkowice”,z zastrzeżeniem ust. 10. 

7. Strony Porozumienia zgodnie stanowią, że proporcjonalnie, przysługujący udział 
w kosztach wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji „Krapkowice” zostanie określony dla poszczególnej Gminy 
oddzielnie, według procentowego udziału równoważnej liczby mieszkańców (RLM) danej Gminy w równoważnej 
liczbie mieszkańców (RLM) całej aglomeracji, określonej w stosownej uchwale Rady Miejskiej w Krapkowicach. 

8. Równoważna liczba mieszkańców każdej Gminy oraz całej aglomeracji zostanie określona w ramach 
wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji „Krapkowice”. 

9. Gmina Krapkowice przekaże Stronom informacje na temat wysokości ich udziałów 
w kosztach wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji „Krapkowice”, po jej wyznaczeniu w drodze uchwały Rady 
Miejskiej w Krapkowicach,wraz z 1. egzemplarzem dokumentacji opracowanej w ramach wyznaczenia obszaru 
i granic aglomeracji. 

10. Strony zgodnie zobowiązują się do pokrycia we własnym zakresie innych kosztów niż te określone 
w ust. 6 i 7, a wymaganych do realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1 
i związanych z pozyskaniem oraz udostępnieniem niezbędnych danych lub dokumentacji. 

§ 2. 1. Strony Porozumienia ustalają, że Gmina Krapkowice dokona zapłaty kosztów wykonania wyznaczenia 
obszaru i granic aglomeracji „Krapkowice”, przy czym pozostałe Strony po zrealizowaniu przez Gminę 
Krapkowice postanowień §1 ust. 5 i 9, pokryją swój udział w kosztach wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji 
Krapkowice, przekazując dotację celową na ten cel w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z realizacji 
zadania na kwotę ustaloną zgodnie z § 1 ust. 7. 

2. Sprawozdanie będzie zawierało szczegółowy wykaz kosztów i wydatków oraz kopie dokumentów 
potwierdzających ich poniesienie, poświadczone za zgodność z oryginałem. 

§ 3. Strony zobowiązują się do udostępnienia Gminie Krapkowice niezbędnych danych do wykonania 
obowiązków wynikających z art. 87 ust. 4 i art. 92 ustawy Prawo wodne 
oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie 
sposobu wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1586). 

§ 4. Porozumienie zawarte jest na czas realizacji zadania objętego Porozumieniem. 

§ 5. 1. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem mają zastosowanie odpowiednie przepisy o samorządzie 
gminnym, Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 20 lipca 
2017 r. Prawo wodne, a także inne przepisy powszechnie obowiązujące. 

2. Wszelkie zmiany warunków niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej 
w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. 

3. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 
po jednym dla każdej z Gmin. 

§ 6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§ 7. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
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