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Uchwala nr XXn.146.2020 

Rady Gminy Baboszewo z dnia 30.10.2020 r. 

w sprawie zawarcia porozumienia mi~dzygminnego dotycz(!cego wspoldzialania 

Gmin przy realizacji zadania polegaj(!cego na wyznaczeniu obszaru i granic 

aglomeracji 

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorz,!dzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w zwi,!zku 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.), 

uchwala si~, co nast~puje: 

§1 

1. Wyraza si~ wol~ zawarcia porozumienia pomi~dzy Gmin,! Miasto Plonsk, 

Gmin,! Plonsk oraz Gmin,! Baboszewo, ktore w mysl art. 87 ust. 2 ustawy 

Prawo wodne tworz'! aglomeracj~ Plonsk. Jako Gmin~ wiod,!c,! ustala si~ 

Gmin~ Miasto Plonsk. 

2. Przedmiotem porozumienia b~dzie wsp61dzialanie Gmin, wymienionych 

w ust. 1, przy realizacji zadania wynikaj,!cego z art. 87 ustawy Prawo wodne, 

ktore polega na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Plonsk. 

§2 

Trese porozumienia stanowi zal'!cznik do niniejszej uchwaly. 

§3 

Wykonanie uchwaly powierza si~ W6jtowi Gminy Baboszewo. 

§4 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 
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Zalqcznik do uchwaly nr XXII.146.2020 

Porozumienie zawarte w dniu ... ............ . 

pomi~dzy 

Gminq Miasto Plonsk, ul. Plocka 39,09-100 Plonsk, NIP 567-178-37-18, 

reprezentowanq przez : 

Andrzeja Pietrasika - Burmistrza Miasta Plonsk, 

Gminq Plonsk, ul. Pultuska 39,09-100 Plonsk, NIP 567-181-02-66, 

reprezentowanq przez: 

Aleksandra jaroslawskiego - Wojta Gminy Plonsk, 

Gminq Baboszewo, ul. Warszawska 9a, 09-130 Baboszewo, NIP 567-147-06-52, 

reprezentowanq przez: 

Bogdana Pietruszewskiego - Wojta Gminy Baboszewo. 

Zwanymi Iqcznie "Stronami" 

Strony porozumienia postanawiajq, co nast~puje: 

§1 

1. Strony Porozumienia wyrazajq wol~ wspoldzialania przy realizacji zadania 

wynikajqcego 

z art. 87 ustawy Prawo wodne, ktore polega na wyznaczeniu obszaru i granic 

aglomeracji Plonsk, przy czym przez aglomeracj~ nalezy rozumiec teren, 

o ktorym mowa wart. 86 ust. 3 pkt 1 ustawy. 

2. jako gmin~ wiodqcq do realizacji zadania, 0 ktorym mowa w ust. 1, wyznacza 

si~ Gmin~ Miasto Plonsk, z uwagi na najwi~kszq rownowaznq liczb~ 

mieszkancow. 

3. Strony zobowiqzujq si~ do czynnego udzialu w pracach polegajqcych na 

wykonaniu zadania polegajqcego na wyznaczeniu obszaru i granicy 

aglomeracji Plonsk. 

4. Gmina Plonsk i Gmina Baboszewo zobowiqzujq si~ do przekazywania Gminie 

Miasto Plonsk danych niezb~dnych do realizacji zadania polegajqcego na 



wyznaczeniu obszaru i granicy aglomeracji Ploitsk oraz dzialait 

prowadzonych w ramach krajowego programu oczyszczania sciekow 

komunalnych . 

5. Burmistrz Miasta Ploitsk przed wyznaczeniem obszaru i granicy aglomeracji 

Ploitsk dokona uzgodnieit wynikajqcych z art. 87 ust. 4 ustawy Prawo wodne. 

6. Projekt uchwaly w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji 

Ploitsk, przed uzgodnieniem, 0 ktorym mow a ust. 5, wymagac b~dzie 

akceptacji Gmin. 

7. Rownowazna liczba mieszkaitcow kazdej strony porozumienia oraz calej 

aglomeracji zostanie okreslona w ramach wyznaczenia obszaru i granicy 

aglomeracji Ploitsk. 

§3 

1. Porozumienie zawarte jest na czas realizacji zadait okreslonych w niniejszym 

Porozumieniu. 

2. Porozumienie sporzqdzono w trzech egzemplarzach, po jednym dla kazdej 

ze stron. 

3. Porozumienie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

4. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urz~dowym Wojewodztwa 

Mazowieckiego. 



Uzasadnienie 

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy ° samorzqdzie gminnym wykonywanie zadan 

publicznych moze bye realizowane w drodze wspoldzialania mi~dzy jednostkami 

samorzqdu terytorialnego, zas art. 18 ust. 2 pkt 12 tej ustawy stanowi, ze do 

wylqcznej wlasciwosci rady gminy nalezy podejmowanie uchwal w sprawach 

wspoldzialania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego 

majqtku. Zgodnie z art. 74 ust. 1 ww. ustawy gminy mogq zawierae porozumienia 

mi~dzygminne w sprawie powierzenia, jednej z nich okreslonych przez nie zadan 

publicznych. 

Na podstawie uchwaly Sejmiku Wojewodztwa Mazowieckiego nr 54/12 z dnia 12 

marca 2012 r .w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Plonsk oraz 

wyznaczenia nowej aglomeracji Plonsk zostala wyznaczona aglomeracja, w sklad 

ktorej wchodzi Gmina Miasto Plonsk, Gmina Plonsk i Gmina Baboszewo. Zgodnie 

z ustawq z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne z dniem 1 stycznia 2018 r. 

kompetencje w zakresie wyznaczania aglomeracji przej~ly samorzqdy gminne. Na 

podstawie art. 87 tej ustawy aglomeracj~ wyznacza si~ w drodze uchwaly podj~tej 

przez rad~ gminy. W przypadku wyznaczenia aglomeracji na terenie dwoch lub 

wi~cej gmin, gminy zobowiqzane Sq do zawarcia porozumienia. 

Stosownie do art. 565 ustawy Prawo wodne, akty prawne, w tym ww. uchwala, 

zachowuje moc nie dluzej niz do 31 grudnia 2020 r. Wobec tego konieczne jest 

podj~cie nowej uchwaly wyznaczajqcej obszary aglomeracji. 

Zasady wspoldzialania mi~dzy Gminami zostanq okreslone w drodze porozumienia 

podpisanego przez zainteresowane gminy. 
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