Projekt
z dnia 16 listopada 2020 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PIĄTNICA
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji
zadania polegającego na zmianie obszaru i granic aglomeracji Łomża
Na podstawie art. 10 ust. 1, 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 i 1378) w związku z art. 87 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 875, 782 i 1378) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się wolę zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Łomża, jako jedną z gmin tworzących
aglomerację Łomża i jednocześnie będącą Gminą wiodącą aglomeracji Łomża w myśl art. 87 ust. 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a Gminą Piątnica i Gminą Łomża, które tworzą aglomerację.
2. Przedmiotem porozumienia będzie współdziałanie Gmin wymienionych w ust. 1 przy realizacji zadania
wynikającego z art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne polegającego na zmianie obszaru
i granic aglomeracji Łomża.
§ 2. Treść porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Traci moc uchwała nr 136/XXI/2020 Rady Gminy Piątnica z dnia 30 września 2020 r. w sprawie
zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gminy Piątnica i Miasta Łomża przy
realizacji zadania polegającego na zmianie obszaru i granic aglomeracji Łomża.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątnica.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Weber
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Gminy Piątnica
z dnia 6 listopada 2020 r.
Porozumienie międzygminne zawarte w dniu ............ 2020 r. pomiędzy:
Miastem Łomża z siedzibą - 18-400 Łomża, Pl. Stary Rynek 14, reprezentowanym przez:
Prezydenta Miasta Łomża – Pana Mariusza Chrzanowskiego,
Gminą Łomża z siedzibą - 18-400 Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1, reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Łomża - Pana Piotra Kłysa,
Gminą Piątnica z siedzibą – 18-421 Piątnica Poduchowna, ul. Stawiskowska 53, reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Piątnica – Pana Artura Wierzbowskiego
Zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695,
875, 782 i 1378) przyjęta uchwałą Nr XIX/136/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 listopada
2015 r. aglomeracja Łomża zachowuje moc do 31.12.2020 r. Koniecznym więc stało się zmienić obszar
i granice aglomeracji. W skład obowiązującej aglomeracji Łomża wchodzą: Miasto Łomża, Gmina Łomża
i Gmina Piątnica.
Strony postanawiają zawrzeć porozumienie międzygminne (zwane dalej Porozumieniem) o następującej
treści:
§ 1. 1. Miasto Łomża, Gmina Łomża i Gmina Piątnica wyrażają wolę współdziałania przy realizacji
zadania wynikającego z art. 87 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284,
695, 875 i 782) polegającego na zmianie obszaru i granic aglomeracji Łomża.
2. . Strony ustalają, że Rada Miejska Łomży, jako organ gminy o większej równoważnej liczbie
mieszkańców, jest właściwa do podjęcia uchwały o zmianie aglomeracji i ewentualnych późniejszych jej
zmianach.
3. Strony ustalają, że Miasto Łomża jest właściwe 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 Łomża i Gmina Piątnica zobowiązane są do przekazywania na wezwanie Miasta Łomża
wszelkich informacji i danych niezbędnych do opracowania sprawozdań, o których mowa w ust. 3 oraz do
dokonywania przeglądów aktualności obszaru i granic aglomeracji.
5. Miasto Łomża, Gmina Łomża i Gmina Piątnica zobowiązują się do udostępniania Wykonawcy planu
aglomeracji, tj. MICHNOR Sp. z o.o. 00-116 Warszawa, ul. Świętokrzyska 63 lok. 30 dokumentacji do zmiany
obszaru i granic aglomeracji zgodnie z wytycznymi aktualnego Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji.
6. Strony zobowiązane są do pokrycia proporcjonalnie, przysługującego im udziału w kosztach aktualizacji
obszaru i granic aglomeracji Łomża.
7. Strony Porozumienia zgodnie stanowią, że proporcjonalnie, przysługujący udział w kosztach aktualizacji
obszaru i granic aglomeracji Łomża 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 Łomży.
8. Równoważna liczba mieszkańców każdej Gminy oraz całej aglomeracji zostanie określona w ramach
aktualizacji obszaru i granic aglomeracji.
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9. Miasto Łomża przekaże Gminie Łomża i Gminie Piątnica informacje na temat wysokości ich udziałów
w kosztach aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Łomża, po jej zmianie w drodze uchwały Rady Miejskiej
Łomży wraz z 1 egz. dokumentacji opracowanej w ramach aktualizacji obszaru i granic aglomeracji. Będzie to
podstawą do przekazania Miastu Łomża zwrotu udziału przynależnego Gminie Łomża i Gminie Piątnica
w kosztach aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Łomża, przekazując dotację celową na ten cel w terminie
14 dni od otrzymania powyższej informacji zawierającej poświadczone za zgodność z oryginałem dokumenty
potwierdzające wielkość poniesionych kosztów.
10. Strony zgodnie zobowiązują się do pokrycia we własnym zakresie innych kosztów niż te określone
w ust. 6, a wymaganych do realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1 i związanych z pozyskiwaniem
i udostępnianiem niezbędnych danych i dokumentacji.
§ 2. Porozumienie zawarte jest na czas realizacji zadań objętych Porozumieniem.
§ 3. 1. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
o samorządzie gminnym i ustawy Prawo wodne, a także inne przepisy powszechnie obowiązujące.
2. Wszelkie zmiany warunków Porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem
nieważności.
§ 4. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
§ 5. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 6. Porozumienie sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej Gminy.
MIASTO ŁOMŻA

Id: 6ADB5F79-3BF7-46E5-A200-6E925C591E62. projekt

GMINA ŁOMŻA

GMINA PIĄTNICA

UZASADNIENIE
Uchwałą nr XIX/136/15 Sejmiku Wojeówdztwa Podlaskiego z dnia 30 listopada 2015 r. zostałą
przyjęta aglomeracja Łomża, w skład której wchodzą Miasto Łomża, Gmina Łomża i Gmina Piątnica.
Zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310,

284, 695, 875, 782 i 1378) wspomniany wyżej akt prawa miejscowego zachowuje moc do 31
grudnia 2020 r. Koniecznym więc jest podjęcie działań w celu zmiany obszaru i granic
aglomeracji. Aglomeracja po zmianach nadal bedzie obejmowała Miasto Łomża, Gminę Łomża i
Gminę Piątnica.
W myśl art. 87 ust 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, jeżeli aglomeracja obejmuje
tereny położone w dwóch lub więcej gminach, właściwa do wyznaczenia aglomeracji jest rada gminy o
największej równoważnej liczbie mieszkańców, a w celu jej wyznaczenia zainteresowane gminy zawierają
porozumienie. Podsatwą do zawarcia porozumienia zgodnei z art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) będą stosowne uchwały podjęte
przez Rady Gmin wchodzących w skład aglomeracji.
Przedmiotem porozumienia będzie współdziałanie Gmin przy realizacji analizowanego zadania, w
szczegółności dotyczy to udostępniania przez Gminy niezbędnych danych dla wykonawcy, który będzie
opracowywał dokumentację do zmiany aglomeracji Łomża.
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