
UCHWAŁA NR XXVI/145/20 
RADY MIEJSKIEJ W PACANOWIE 

z dnia 24 września 2020 r. 

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących 
w skład aglomeracji Świniary, przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic 

aglomeracji Świniary 

Na podstawie art. 87 ust. 2 i 3, art. 92, art. 565 ust. 2 ustawy z 20 lipca 2017 Prawo wodne (Dz.U. z 2020 
poz. 310, 695 i 875), art. 10 ust. 1 , art. 18 ust. 2  pkt 12 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 poz. 713) oraz art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 
z 2019, poz. 869, 1649 i 1622 oraz z 2020 r. poz. 374, 568, 695 i 1175), uchwala się co następuje: 

§ 1. 1. Rada Miejska w Pacanowie wyraża wole zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Solec-Zdrój jako 
jedną z gmin tworzących aglomerację Świniary z Gminą Pacanów tworzącą aglomerację Świniary. 

2. Przedmiotem porozumienia będzie współdziałanie Gmin wymienionych w ust. 1 przy realizacji zadania 
wynikającego z art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo Wodne (Dz.U. z 2020 r. tj. poz. 310) 
polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Świniary. 

§ 2. Treść porozumienia stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta i Gminy Pacanów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

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

2. Gmina Pacanów zobowiązuje się skierować Porozumienie do publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 

3. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej Gminy. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Artur Czub 
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Załącznik do uchwały nr XXVI/145/20 Rady miejskiej w Pacanowie z dn. 24.09.2020r. 

 

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE nr….. 

 
w sprawie współdziałania przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i 

granic aglomeracji Świniary 

 

zawarte pomiędzy: 

Gminą Solec-Zdrój reprezentowana przez : 

Wójta Gminy Solec-Zdrój - Adama Pałysa  

a 

Gminą Pacanów reprezentowaną przez: 

Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów – Wiesława Skopa.  

 

Mając na uwadze konieczność wprowadzenia zmian w aglomeracji Świniary, 

wyznaczonej ROZPORZĄDZENIEM Nr 20/2007 WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z 

dnia 22 sierpnia 2007 r. (Dziennik Urzędowy  Województwa Świętokrzyskiego Nr 160, poz. 

2297) oraz ze względu na to, że Gmina Solec-Zdrój charakteryzuje się większą równoważną 

liczbą mieszkańców (RLM), działając zgodnie z art. 87 ust. 2 i 3, art. 92, art. 565 ust. 2 ustawy 

z 20 lipca 2017 Prawo wodne (Dz.U. z 2020 poz. 310, 695 i 875), art. 10 ust. 1 i 2 , art. 74 ust. 

1 i 2 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713) oraz art. 

216 ust. 2 pkt 4 ustawy z 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 869, 

1649 i 1622 oraz z 2020 r. poz. 374, 568, 695 i 1175), strony Porozumienia ustalają, co 

następują: 

 

§1. 

1. Aglomeracja Świniary obejmuje tereny położone na obszarze Gminy Solec-Zdrój oraz na 

obszarze Gminy Pacanów.  

2. Strony Porozumienia wyrażają wolę współdziałania przy realizacji zadania polegającego na 

zaktualizowaniu obszaru granic aglomeracji Świniary, wyznaczonej w związku z realizacją 

Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.  

3. W tym celu Gminy zobowiązują się do podejmowania niezbędnych działań zmierzających 

do aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Świniary, w szczególności do przekazywania 

niezbędnych danych koniecznych do aktualizacji i wspólnego poniesienia ewentualnych 

kosztów z tym związanych. 

4. Strony Porozumienia zobowiązują się również do współpracy i przekazywania informacji 

związanych ze sprawozdawczością Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 

Komunalnych.  

§ 2. 

 

1. Każda ze stron porozumienia zobowiązana jest do pokrycia przysługującego jej udziału  

w ewentualnych kosztach aktualizacji obszaru granic aglomeracji Świniary. 

2. Strony porozumienia ustalają, że udziały zostaną określone oddzielnie dla każdej strony 

Porozumienia, według procentowego udziału równoważnej liczby mieszkańców danej 

Gminy w równoważnej liczbie mieszkańców całej aglomeracji Świniary. 

3. Równoważna liczba mieszkańców każdej strony Porozumienia oraz całej aglomeracji 

zostanie określona w ramach aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Świniary.  
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§ 3. 

Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 4. 

Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

 

§ 5. 

W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa, w szczególności Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo Wodne. 

 

§ 6. 

Porozumienie Międzygminne zostało zawarte na czas nieokreślony, wchodzi w życie z dniem 

podpisania. 

 

 

 

 

…………………………………                                                ………………………………… 
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