
            

UCHWAŁA NR XXI/127/2020 

RADY GMINY SOLEC-ZDRÓJ 

z dnia 25 września 2020r. 

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 Gminy w Solcu-Zdroju wyraża wole zawarcia porozumienia pomiędzy Gmina 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 powierza się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój. 

§4 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.  

§5 

1.Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Świętokrzyskiego. 

2. Gmina Solec-Zdrój 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 

Paweł Patrzałek 

 



 

UZASADNIENIE: 

W związku z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych,  

na podstawie ROZPORZĄDZENIA Nr 20/2007 WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  

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

2297) została wyznaczona aglomeracja ŚWINIARY, w skład której wchodzą Gmina Solec-

Zdrój i Gmina Pacanów. Gmina Solec-Zdrój pełni w ww. aglomeracji funkcję gminy 

wiodącej, ponieważ ma większą równoważną liczbę mieszkańców (RLM). Artykuł 92 ustawy 

z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ((Dz.U. z 2020 poz. 310, 695 i 875) nakłada na Wójta 

Gminy Solec-Zdrój obowiązek dokonywania przeglądów obszaru i granic aglomeracji oraz 

zaistniałych zmian równoważnej liczby mieszkańców i w razie potrzeby informowania Rady 

Gminy o konieczności zmian obszaru i granic aglomeracji. W celu wyznaczenia i zmiany 

wielkości, obszaru i granic aglomeracji Świniary, zgodnie z art. 87 ust. 3 ustawy-Prawo 

wodne, gminy zawierają porozumienie. Podstawą do zawarcia porozumienia-zgodnie z art. 18 

ust.2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713) 

będą stosowne uchwały podjęte przez Rady wszystkich gmin wchodzących w skład 

aglomeracji Świniary. 

 


