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z dnia  17 czerwca 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

 
RADY MIASTA ZAKOPANE 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gminy Miasto 
Zakopane i Gminy Kościelisko przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru 

i granic aglomeracji Zakopane 

Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w związku z art. 87 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne 
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1.  
1. Wyraża się wolę zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Zakopane 

a Gminą Kościelisko, wchodzącymi w skład aglomeracji Zakopane, wyznaczonej w związku z realizacją 
Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. 

2. Przedmiotem porozumienia międzygminnego będzie współdziałanie Gmin wymienionych 
w ust. 1 przy realizacji zadania wynikającego z art. 87 ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (t. j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Zakopane. 

§ 2.  
Treść porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały 

§ 3.  
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane. 

§ 4.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Porozumienie
zawarte w dniu ………………….. pomiędzy:

Gminą Miasto Zakopane – Urząd Miasta Zakopane zwaną dalej „Miastem Zakopane”
z siedzibą – ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane, reprezentowaną przez:
Burmistrza Miasta Zakopane – Pana Leszka Dorulę

a Gminą Kościelisko z siedzibą – ul. Strzelców Podhalańskich 44, 34-511 Kościelisko,
reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Kościelisko – Pana Romana Krupę

Zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310
ze zm.) przyjęta Uchwałą Nr XXIX/407/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia
28.10.2016 r. aglomeracja Zakopane, zachowuje moc do dnia 31.12.2020 r. Koniecznym więc stało
się ponowne wyznaczenie i przyjęcie obszaru i granic aglomeracji.
Strony postanawiają zawrzeć porozumienie międzygminne (zwane dalej Porozumieniem)
o następującej treści:

§1
1. Miasto Zakopane i Gmina Kościelisko wyrażają wolę współdziałania przy realizacji zadania

wynikającego z art. 87 ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.

310 ze zm.) polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Zakopane.

2. Strony ustalają, że Rada Miasta Zakopane, jako organ gminy o większej równoważnej

liczbie mieszkańców, jest właściwa do podjęcia uchwały o wyznaczeniu aglomeracji oraz

uchwał o jej zmianach.

3. Strony ustalają, że Miasto Zakopane 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 Kościelisko zobowiązana jest do przekazywania na wezwanie Miasta Zakopane

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 Zakopane i Gmina Kościelisko zobowiązują się do udostępniania Wykonawcy

dokumentacji do wyznaczenia aglomeracji Zakopane - SEWiK Tatrzańskiej Komunalnej

Grupie Kapitałowej Sp. z o. o., danych niezbędnych do opracowania aglomeracji zgodnie z

wytycznymi aktualnego Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi

Śródlądowej w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji.

§2

Porozumienie zawarte jest na czas realizacji zadań objętych Porozumieniem.

Załącznik do uchwały

Rady Miasta Zakopane

z dnia .................... 2020 r.

Załącznik Nr 1
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§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 Małopolskiego.

§5

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§6

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

Miasto Zakopane Gmina Kościelisko
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UZASADNIENIE

Uchwałą Nr XXIX/407/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28.10.2016 r. została
przyjęta aglomeracja Zakopane, w skład której w chodzą Gmina Miasto Zakopane oraz wschodnia
część Gminy Kościelisko.
Zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310
ze zm.) w/w akt prawa miejscowego zachowuje moc do dnia 31.12.2020 r. Koniecznym więc jest
podjęcie działań w celu ponownego wyznaczenie i przyjęcie obszaru i granic aglomeracji.
W myśl art. 87 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.
310 ze zm.) 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.
Podstawą do zawarcia porozumienia zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z 08.03.1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), będą stosowne uchwały podjęte przez
Rady Gmin wchodzących w skład aglomeracji Zakopane.
Przedmiotem porozumienia będzie współdziałanie Gmin przy realizacji analizowanego zadania,
w szczególności dotyczy to udostępnienia przez Gminy niezbędnych danych Spółce SEWiK, która
będzie opracowywała dokumentację niezbędną do wyznaczenia aglomeracji Zakopane.
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