Projekt Uchwały 
na XXV sesję Rady Gminy Złotów
         w dniu ….10.2020 r.

UCHWAŁA Nr XXV….2020
RADY GMINY ZŁOTÓW
z dnia … października 2020 r.

w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład Aglomeracji Złotów, tj. Gminy Miasto Złotów i Gminy Złotów przy realizacji zadania polegającego na likwidacji dotychczasowej aglomeracji Złotów i wyznaczenia obszaru i granicy Aglomeracji Złotów
Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm. zmiany do ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378 ) i 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 ze zm. zmiany do ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 695, 782, 875, 1378) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się wolę zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Złotów, jako jedną z gmin tworzących aglomerację Złotów i jednocześnie będącą gminą wiodącą aglomeracji Złotów, w myśl art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a Gminą Złotów, które wspólnie tworzą ww. aglomerację.
2.	Przedmiotem porozumienia będzie współdziałanie Gmin wymienionych w ust. 1 przy realizacji zadania wynikającego z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Złotów.
3.	Treść porozumienia stanowi załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.        Załącznik
      do Uchwały Nr XXV….2020   
      Rady Gminy Złotów
        z dnia ….10.2020 r.

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE
zawarte w dniu	2020 r., pomiędzy:
Gminą Miasto Złotów, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów,
reprezentowaną przez Adama Pulita — Burmistrza Miasta Złotowa,
a
Gminą Złotów, z siedzibą w Urzędzie Gminy, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, reprezentowaną przez Piotra
Lacha — Wójta Gminy Złotów,
o następującej treści:
Zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310) przyjęta uchwałą Nr Nr XXII/592/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2016 r. aglomeracja Złotów, Gmina Miasto Złotów, zachowuje moc do dnia 31 grudnia 2020 r. Koniecznym więc stało się ponowne wyznaczenie i przyjęcie obszaru i granic aglomeracji.
W tym stanie rzeczy Gmina Miasto Złotów, realizując uchwałę Nr	Rady Miejskiej w Złotowie z dnia
30 września 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład Aglomeracji Złotów, tj. Gminy Miasto Złotów i Gminy Złotów przy realizacji zadania polegającego na likwidacji dotychczasowej aglomeracji Złotów i wyznaczenia obszaru i granicy Aglomeracji Złotów, wyznaczonej na podstawie uchwały Nr XXII/592/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Złotów, Gmina Miasto Złotów, oraz Gmina Złotów
realizując uchwałę Nr 	 Rady Gminy Złotów z dnia 	 w sprawie zawarcia
porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Złotów przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Złotów, działając zgodnie z art. 87 ust. 2 i 3, art. 92 oraz art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310), zwanej dalej „Ustawą", postanawiają zawrzeć porozumienie międzygminne, zwane dalej „Porozumieniem", o następującej treści:
§ 1. 1. Strony Porozumienia wyrażają wolę współdziałania przy realizacji zadania wynikającego z art. 92 Ustawy, polegającego na zmianie wielkości, obszaru i granic aglomeracji Złotów, stosownie do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1586).
2. Aglomeracja Złotów obejmuje tereny położone na obszarze Gminy Miasto Złotów oraz na obszarze
Gminy Złotów. Nieruchomości włączane do aktualizowanej aglomeracji z terenu Gminy Złotów to:
1)	Obręb Dzierzążenko 0051: dz. nr. 400/72, 400/73, 400/51, 107/2, 107/3, 107/7, 108/1, 108/5, 108/7,
108/8, 117/1, 117/2, 118/1, 118/2, 119, 336/3, 336/4, 356/2, 336/2, 356/4,
358/5, 358/6, 359/2, 359/3, 360,
378/9, 393/10, 378/7, 378/6, 378/8, 393/8, 393/20, 393/21, 393/22, 393/19,
393/18,
393/16,
393/15, 393/12,
393/11, 393/14, 393/13, 395/3, 395/4, 395/10, 395/6, 394;



2)	Obręb Stawnica 0037: dz. nr. 468/11 (RIPOK), 58/4, 57, 56, 55/1, 54,
53/1, 52,
51, 73,
72/3, 72/2, 71,
70/6, 70/2, 69, 68, 67/2, 67/1, 66/2, 66/3, 64, 63/1;
3)	Obręb Święta 0049: dz. nr. 271/14, 271/13, 271/12, 271/11, 271/10, 271/9, 271/17, 271/8, 271/4, 271/3, 271/2, 271/1, 271/7;
4)	Obręb Blękwit 0047: dz. nr. 501/4, 505/4, 505/5, 505/9, 485/1, 492, 494, 495, 496, 501/6
3.	Gmina Miasto Złotów, zgodnie z art. 92, w związku z art. 87 ust. 1 i 2 Ustawy, jako Gmina o największej równoważnej liczbie mieszkańców, poinformuje Radę Miejską w Złotowie o konieczności zmiany wielkości, obszaru i granic aglomeracji Złotów oraz zawnioskuje do Rady Miejskiej w Złotowie o zmianę, w drodze uchwały, wielkości, obszaru i granic aglomeracji Złotów.
4.	Gmina Złotów zobowiązuje się do udostępnienia Gminie Miasto Złotów niezbędnych danych do wykonania przez Gminę Miasto Złotów obowiązków wynikających z art. 92 Ustawy oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1586).
5.	Równoważna liczba mieszkańców każdej strony porozumienia oraz całej aglomeracji zostanie określona w ramach wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Złotów.
6.	Burmistrz Miasta Złotowa, przed zmianą wielkości, obszaru i granic aglomeracji Złotów, dokona uzgodnień wynikających z art. 87 ust. 4 Ustawy.
7.	Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Złotów, przed uzgodnieniem, o którym mowa w ust. 6, wymagać będzie akceptacji Gminy Złotów.
§ 2. Wszelkie koszty związane z wykonaniem niniejszego Porozumienia ponosi Gmina Miasto Złotów. Gmina Złotów nie będzie zobowiązana do dokonania na rzecz Gminy Miasto Złotów zwrotu ponoszonych przez nią wydatków z tytułu wykonywania niniejszego Porozumienia.
§ 3. Porozumienie zawarte jest na czas realizacji zadań objętych Porozumieniem.
§ 4. 1. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Gmina Miasto Złotów zobowiązuje się skierować Porozumienie do publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
§ 5. 1. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy o samorządzie
gminnym, Kodeksu cywilnego, a także przepisy powszechnie obowiązujące.
2. Wszelkie zmiany treści Porozumienia wymagają formy pisemnej w formie aneksu, pod rygorem
nieważności.
3. Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy otrzymuje Gmina
Miasto Złotów, a dwa Gmina Złotów.







































UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXV.....2020 Rady Gminy Złotów
z dnia … października 2020 r.



w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład Aglomeracji Złotów, tj. Gminy Miasto Złotów i Gminy Złotów przy realizacji zadania polegającego na likwidacji dotychczasowej aglomeracji Złotów i wyznaczenia obszaru i granicy Aglomeracji Złotów



Zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.) wynika, że przyjęta uchwałą Nr XXII/592/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2016 r. aglomeracja Złotów, zachowuje moc do dnia 31 grudnia 2020 r. Koniecznym jest ponowne wyznaczenie i przyjęcie obszaru i granic aglomeracji Złotów.
Aglomeracja Złotów obejmuje tereny położone na obszarze Gminy Miasto Złotów oraz na obszarze Gminy Złotów, które są tak skoncentrowane, że produkowany przez aglomerację ładunek ścieków jest zbierany siecią kanalizacyjną i odprowadzany na oczyszczalnię ścieków. 
W przypadku wyznaczenia aglomeracji utworzonych na obszarze kilku gmin właściwą będzie ta, na której terenie znajduje się największa część aglomeracji i która jednocześnie staje się gminą wiodącą w aglomeracji. W celu wyznaczenia lub likwidacji takiej aglomeracji gminy powinny zawrzeć stosowne porozumienie, 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 ze zm.).
Z powyższych względów przyjęcie przedmiotowej uchwały uważa się za uzasadnione. 


