
UCHWAŁA NR XLVII/433/2022 
RADY GMINY SANTOK 

z dnia 14 września 2022 r. 

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania przy realizacji zadania 
polegającego na przeglądzie obszaru i granic aglomeracji Gorzów Wielkopolski 

Na podstawie art 10. ust. 1, art 74 ust 1 i 2, art. 18 ust. 2 pkt 12, w związku z art. 7 ust 1 pkt 3 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 87 ust. 2 i 3 
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 2233ze zm.), uchwala się co następuje: 

§ 1. Wyraża się wolę zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Gorzów Wielkopolski 
a Gminą Bogdaniec, Gminą Deszczno, Gminą Kłodawa, Gminą Lubiszyn i Gminą Santok, wchodzącymi 
w skład aglomeracji Gorzów Wielkopolski w sprawie współdziałania przy realizacji zadania polegającego na 
przeglądzie obszaru i granic aglomeracji Gorzów Wielkopolski. 

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Santok do zawarcia porozumienia, o którym mowa w § 1 niniejszej 
uchwały. 

§ 3. Treść porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Renata Nowosad 
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Załącznik do uchwały Nr XLVII/433/2022 

Rady Gminy Santok 

z dnia 14 września 2022 r. 

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE 

zawarte w dniu ........................  w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie współdziałania przy realizacji 
zadania polegającego na przeglądzie obszaru i granic aglomeracji Gorzów Wielkopolski, pomiędzy: 

Miastem  Gorzów Wielkopolski reprezentowanym przez…………………………………………….. przy 
kontrasygnacie ………………………………………………………………………………, zwanym dalej 
„Miastem Gorzów Wielkopolski” 

a 

Gminą Bogdaniec reprezentowaną przez ……………………… przy kontrasygnacie 
………………………………………………………………………………,,dalej „Gminą Bogdaniec” 

Gminą Deszczno reprezentowaną przez ……………………….. przy kontrasygnacie 
………………………………………………………………………………,, zwaną dalej „Gminą Deszczno” 

Gminą Kłodawa reprezentowaną przez …………………………….. przy kontrasygnacie 
………………………………………………………………………………,, zwaną dalej „Gminą Kłodawa” 

Gminą Lubiszyn reprezentowaną przez ……………………………. przy kontrasygnacie 
………………………………………………………………………………,, zwaną dalej „Gminą Lubiszyn” 

Gminą Santok reprezentowaną przez ……………………………………. przy kontrasygnacie 
………………………………………………………………………………,, zwaną dalej „Gminą Santok” 

zwanymi dalej łącznie „Gminami”, bądź pojedynczo „Gminą” 

Miasto Gorzów Wielkopolski realizując uchwałę Nr ……… Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 
……… w sprawie zawarcia międzygminnego porozumienia dotyczącego współdziałania przy realizacji zadania 
polegającego na przeglądzie obszaru i granic aglomeracji Gorzów Wielkopolski, Gmina Bogdaniec realizując 
uchwałę Nr ……… Rady Gminy Bogdaniec z dnia ……… w sprawie zawarcia międzygminnego porozumienia 
dotyczącego współdziałania przy realizacji zadania polegającego na przeglądzie obszaru i granic aglomeracji 
Gorzów Wielkopolski, Gmina Deszczno realizując uchwałę Nr ……… Rady Gminy Deszczno z dnia ……… 
w sprawie zawarcia międzygminnego porozumienia dotyczącego współdziałania przy realizacji zadania 
polegającego na  przeglądzie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gorzów Wielkopolski, Gmina Kłodawa 
realizując uchwałę Nr ……… Rady Gminy Kłodawa z dnia ……… w sprawie zawarcia międzygminnego 
porozumienia dotyczącego współdziałania przy realizacji zadania polegającego na przeglądzie obszaru i granic 
aglomeracji Gorzów Wielkopolski, Gmina Lubiszyn realizując uchwałę Nr ……… Rady Gminy Lubiszyn 
z dnia ……… w sprawie zawarcia międzygminnego porozumienia dotyczącego współdziałania przy realizacji 
zadania polegającego na przeglądzie obszaru i granic aglomeracji Gorzów Wielkopolski, Gmina Santok 
realizując uchwałę Nr ……… Rady Gminy Santok z dnia ……… w sprawie zawarcia międzygminnego 
porozumienia dotyczącego współdziałania przy realizacji zadania polegającego na przeglądzie obszaru i granic 
aglomeracji Gorzów Wielkopolski, z uwagi na konieczność przeglądu obszarów i granic aglomeracji Gorzów 
Wielkopolski w związku z art 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.  Prawo wodne (tj. Dz. U. 2021 poz. 2233 ze 
zm.) działając zgodnie z art. 10 ust. 1, art. 74 ust. 1 i 2 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 87 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 
2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. 2021 poz. 2233 ze zm.)  ustalają, co następuje: 

§ 1. 1. Miasto Gorzów Wielkopolski oraz Gminy  wyrażają wolę współdziałania przy realizacji zadania 
wynikającego z art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (tj. Dz. U. 2021 poz. 2233 ze zm.)  
polegającego na przeglądzie obszaru i granic aglomeracji Gorzów Wielkopolski. 

2. Miasto Gorzów Wielkopolski, z uwagi na fakt, iż spośród stron Porozumienia jest gminą 
o największej równoważnej liczbie mieszkańców, odpowiedzialne będzie za realizację niezbędnych działań 
w zakresie przeglądu aglomeracji Gorzów Wielkopolski: 
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1) zlecenia wykonania przeglądu aglomeracji, 

2) w przypadku wystąpienia takiej konieczności przygotowania projektu uchwały o zmianie obszaru i granic 
aglomeracji Gorzów Wielkopolski lub wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji i jego uzgodnienie 
z przedstawicielami Gmin, 

3) dokonanie uzgodnień projektu uchwały, określonego w pkt. 2, wynikających z art. 87 ust.4 ustawy z dnia 
20 lipca 2017 roku Prawo wodne (tj. Dz. U. 2021 poz. 2233 ze zm.), 

4) podjęcie uchwały określonej w pkt. 2. 

3. Opracowanie przeglądu granic i obszaru granic będzie finansowane przez Miasto Gorzów Wielkopolski 
oraz Gminy. 

4. Koszty realizacji opracowania określonego w ust. 3 będą ponoszone przez Miasto oraz Gminy  
proporcjonalnie do ilości równoważnej liczby mieszkańców  znajdujących się na obszarze aglomeracji Miasta 
i danej Gminy według danych na dzień zakończenia przeglądu aglomeracji. 

5. Strony Porozumienia  zobowiązują się do pokrycia wszelkich dodatkowych kosztów, nie przewidzianych 
na dzień podpisania niniejszego porozumienia, a niezbędnych do realizacji zadania, zgodnie z udziałami 
procentowymi określonymi w ust. 4 

6. Strony oświadczają, że zabezpieczą w swoich budżetach, środki finansowe do realizacji zadania 
określonego w ust.3 

7. Środki finansowe przeznaczone na realizację opracowania określonego w ust.3  Gminy przekażą na 
rachunek:………………. 

8. Miasto Gorzów Wielkopolski zobowiązuje się  wykorzystać przekazane środki finansowe  zgodnie 
z celem, na które je przekazano. 

9. Gminy zobowiązują się do przekazania na rachunek bankowy, wskazany w ust. 7, środków finansowych 
związanych z realizacją zadania w terminie 14 dni od momentu otrzymania od Miasta Gorzów Wielkopolski 
noty obciążeniowej. Noty obciążeniowe zostaną wystawione po otrzymaniu przez Miasto Gorzów 
Wielkopolski faktury od Wykonawcy opracowania określonego w ust. 3, wystawionej po odbiorze usługi 
wykonania przeglądu obszaru i granic aglomeracji Gorzów Wielkopolski. 

10. Gminy zobowiązują się  do przekazania Miastu Gorzów Wielkopolski  danych niezbędnych do 
wykonywania zadania polegającego na przeglądzie granic i obszaru aglomeracji Gorzów Wielkopolski 
w terminie wyznaczonym przez Miasto Gorzów Wielkopolski na adres poczty elektronicznej wskazanej przez 
Miasto Gorzów Wielkopolski. 

11. Odpowiedzialność finansowa  za realizację zadań inwestycyjnych określonych w planie 
zaktualizowanej aglomeracji Gorzów Wielkopolski spoczywa na właściwej terytorialnie Gminie. 

12. Miasto Gorzów Wielkopolski nie ponosi odpowiedzialności za realizację zadań innych Gmin 
wynikających z uchwały określonej w ust. 2 pkt. 4. 

13. W przypadku niespełnienia przez  aglomerację Gorzów Wielkopolski warunków koniecznych 
określonych w dyrektywie 91/271/EWG i nałożenia na aglomerację Gorzów Wielkopolski kar finansowych 
z tego tytułu odpowiedzialność finansowa spoczywa na Mieście Gorzów Wielkopolski i Gminach 
w następujących wysokościach: 

1) w przypadku nieuzyskania procentowego wskaźnika wyposażenia aglomeracji w zbiorcze systemy 
kanalizacji równa  ilorazowi wysokości kary i równoważnej liczby mieszkańców nie przyłączonych do 
kanalizacji sanitarnej na terenie danej Gminy lub Miasta Gorzów Wielkopolski, 

2) w przypadku niespełnienia  zapewnienia pozostałego procenta równoważnej liczby mieszkańców objętych 
innym  systemem oczyszczania ścieków równa  ilorazowi wysokości  kary i równoważnej liczby 
mieszkańców nie przyłączonych do kanalizacji sanitarnej na terenie danej Gminy lub Miasta Gorzów 
Wielkopolski. 
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14. W związku z realizacją zadań w zakresie zbiorowego zapotrzebowania w wodę i zbiorowego 
odprowadzania  ścieków przez Związek Celowy Gmin MG-6, zgodnie ze Uchwałą Nr III/16/2019 
Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia zmian w statucie 
Związku Celowego Gmin MG-6, sprawy związane z przygotowaniem  i przekazywaniem dokumentacji 
dotyczącej działań prowadzonych w ramach krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, 
w szczególności przedkładanie sprawozdania, o którym mowa w art.89 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku 
Prawo wodne , i ankiet, o których mowa w art.96 a ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne 
realizować będzie Związek Celowy Gmin MG-6. 

15. Strony porozumienia zobowiązane są do udzielania Związkowi Celowemu Gmin MG-6 niezbędnych 
informacji w terminie określonym przez Związek Celowemu Gmin MG-6 umożliwiający opracowanie 
sprawozdań, ankiet i innych dokumentów wynikających z ustawy Prawo wodne w zakresie krajowego 
programu oczyszczania ścieków komunalnych. 

16. W przypadku nieprzekazania informacji w terminie lub przekazania informacji nieprawidłowych przez 
Gminę skutkujących nałożeniem administracyjnych kar pieniężnych, odpowiedzialność finansowa spoczywa na 
Gminie, przez zadziałania lub zaniechanie, której doszło do nałożenia kar na aglomerację. 

17. Wszelkie pozostałe koszty funkcjonowania aglomeracji, nieokreślone niniejszym porozumieniem, będą 
rozliczne według zasad określonych w ust.4. 

§ 2. Porozumienie zawarte jest  od dnia podpisania do czasu zawarcia nowego porozumienia w sprawie 
przeglądu granic i obszaru aglomeracji. 

§ 3. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 4. 1. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

2. Miasto Gorzów Wielkopolski zobowiązuje się do przekazania do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego zawartego porozumienia oraz jego przyszłych zmian. 

§ 5. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy o samorządzie 
gminnym, Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo wodne, a także inne przepisy powszechnie obowiązujące. 

§ 6. Porozumienie podpisano w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron 
Porozumienia. 

§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Miasto Gorzów Wielkopolski:                Gmina Bogdaniec: 

Gmina Deszczno :       Gmina  Kłodawa: 

Gmina Lubiszyn:                                                                          Gmina Santok: 
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