
UCHWAŁA Nr  XXI/173/20
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia  6 sierpnia 2020 r.

w sprawie zawarcia  porozumienia  dotyczącego  współdziałania  Gmin wchodzących w
skład aglomeracji Rawa Mazowiecka  przy realizacji zadania polegającego na likwidacji
dotychczasowej  aglomeracji   Rawa  Mazowiecka  i  wyznaczenia  obszaru  i  granicy
aglomeracji  Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 18 ust 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713) w związku z art. 87 ust. 2 i 3 ustawy z
dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2020 roku, poz. 310 ) Rada Miasta Rawa 
Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1.  1. Wyraża się wolę zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą
Miasto Rawa Mazowiecka  a Gminą  Rawa Mazowiecka, wchodzących w skład aglomeracji
Rawa Mazowiecka, wyznaczonej w związku z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania
Ścieków Komunalnych.
2.  Przedmiotem  porozumienia  będzie  współdziałanie  Gmin  wymienionych  w ust.  1  przy
realizacji  zadania  wynikającego z art.87 ustawy z dnia 20 lipca  2017 roku Prawo wodne
polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Rawa Mazowiecka.

§ 2. Treść porozumienia stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Rawa Mazowiecka

Grażyna Dębska



Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXI/173/20
                                                                                   Rady Miasta Rawa Mazowiecka

                                                       z dnia 6 sierpnia 2020 r.

Porozumienie
zawarte w dniu ........................ pomiędzy:

Gminą  Miasto  Rawa  Mazowiecka  z  siedzibą:  Pl.   Piłsudskiego  5,  96  -  200  Rawa
Mazowiecka, reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta – Piotra Irlę,

a  Gminą  Rawa  Mazowiecka  z  siedzibą:  Al.  Konstytucji  3  Maja  32,  96  -  200  Rawa
Mazowiecka, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy – Michała Michalika

Miasto  Rawa  Mazowiecka   realizując  uchwałę Nr ............................Rady  Miasta  Rawa
Mazowiecka  z  dnia  .......................................  w  sprawie  zawarcia  porozumienia
dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Rawa Mazowiecka
przy  realizacji  zadania  polegającego na likwidacji  dotychczasowej aglomeracji  Rawa
Mazowiecka   i  wyznaczenia  obszaru  i  granicy  aglomeracji  Rawa  Mazowiecka i
realizując  uchwałę  Nr  ..................................  Rady  Gminy  Rawa  Mazowiecka  z
dnia  .............................................  w  sprawie  zawarcia  porozumienia  dotyczącego
współdziałania  Gmin  wchodzących  w  skład  aglomeracji  Rawa  Mazowiecka   przy
realizacji  zadania  polegającego  na  likwidacji  dotychczasowej  aglomeracji  Rawa
Mazowiecka i wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Rawa Mazowiecka
 z  uwagi  na  konieczność  likwidacji  dotychczasowej  aglomeracji  Rawa  Mazowiecka
powołanej  Uchwałą  nr  XXIX/382/16  Sejmiku  Województwa  Łódzkiego  z  dnia 25
października  2016 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Rawa Mazowiecka  (Dz. Urz.
Woj. Łódzkiego z dnia 14 listopada  2016 r., poz. 4650) i wyznaczenia nowego obszaru i
granicy aglomeracji Rawa Mazowiecka, postanawiają zawrzeć porozumienie międzygminne,
o następującej treści:

§ 1.  1. Gminy wyrażają wolę współdziałania przy realizacji zadania wynikającego z art.87
ustawy z dnia  20 lipca  2017 roku Prawo wodne (Dz.  U.  z  2020 roku,  poz.  310 ze zm.)
polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Rawa Mazowiecka.

2.  Strony  ustalają,  że  Rada  Miasta  Rawa  Mazowiecka,  jako  organ  gminy  o  większej
równoważnej  liczbie  mieszkańców,  jest  właściwa  do  podjęcia  uchwały  o  wyznaczeniu
aglomeracji  oraz  uchwał  o  jej  zmianach.  Burmistrz  Miasta  Rawa  Mazowiecka  przed
wyznaczeniem  obszaru  i  granicy  aglomeracji  Rawa  Mazowiecka,  dokona  uzgodnień
wynikających z art.87 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2020
roku, poz.310 ze zm.).

3.  Strony  ustalają,  że  Gmina  Miasto  Rawa  Mazowiecka  jest  właściwa  do  realizacji
obowiązków  sprawozdawczych  w  zakresie  krajowego  programu  oczyszczania  ścieków
komunalnych oraz do dokonywania przeglądu obszaru i granic aglomeracji w celu zbadania
ich aktualności. 



4.  Gmina  Rawa  Mazowiecka   zobowiązuje  się  do  udostępnienia  Gminie  Miasto  Rawa
Mazowiecka  danych  niezbędnych  do  wykonania  zadania  polegającego  na  likwidacji
dotychczasowej aglomeracji Rawa Mazowiecka i wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji
Rawa Mazowiecka.

§ 2. Z tytułu realizacji Porozumienia strony jego wykonania  będą ponosiły równe koszty.

§ 3. Porozumienie zawarte jest na czas realizacji zadań objętych Porozumieniem.

§  4.  1.  W  sprawach  nieuregulowanych  Porozumieniem  mają  zastosowanie  odpowiednie
przepisy  ustawy  o  samorządzie  gminnym,  Kodeksu  cywilnego,  a  także  inne  przepisy
powszechnie obowiązujące.

2. Wszelkie  zmiany treści Porozumienia wymagają formy pisemnej  w formie aneksu, pod
rygorem nieważności.

§ 5. 1. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

2. Gmina Miasto Rawa Mazowiecka  zobowiązuje się skierować Porozumienie do publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 6. Porozumienie sporządzono w czterech egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Gmina Miasto Rawa Mazowiecka                                              Gmina  Rawa Mazowiecka       

 


