
UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU 

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

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania 
Gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji 

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 713), w związku z art. 87 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 
2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 310 z późn. zm.), 

Rada Miejska w Mielcu 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Mielec, jako jedną z gmin 
tworzących aglomerację Mielec i jednocześnie będącą Gminą wiodącą aglomeracji Mielec w myśl 
art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne, a Gminą Przecław, które wspólnie tworzą ww. 
aglomerację – w celu współdziałania przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji. 

§ 2.  

Projekt porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Bogdan Bieniek 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Mielcu 

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

POROZUMIENIE 

zawarte w dniu ………………… pomiędzy: 

Gminą Miejską Mielec 

ul. Żeromskiego 26 

39-300 Mielec 

NIP 817-19-567-32 

reprezentowanym przez: 

Jacka WIŚNIEWSKIEGO – Prezydenta Miasta Mielca, 

a Gminą Przecław  

ul. Kilińskiego 7 

39-320 Przecław 

NIP 817-19-799-11 

reprezentowaną przez: 

Renatę SIEMBAB – Burmistrza Przecławia  

mając na uwadze zakres zmian konieczny do wprowadzenia w aglomeracji Mielec, wyznaczonej uchwałą 
Nr XXI/372/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie likwidacji 
dotychczasowej aglomeracji Mielec (wyznaczonej rozporządzeniem Nr 185/06 Wojewody Podkarpackiego 
z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mielec Dz. Urz. Woj. Podka. Nr 158, 
poz. 2738 z późn. zm.) oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mielec podjętej na podstawie ustawy z dnia 
18 lipca 2001 r. - Prawo wodne oraz wejście w życie nowej ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z póź. zm.) regulującej właściwość organów samorządów gminnych w zakresie 
wyznaczania aglomeracji, działając na podstawie art. 87 ust. 3 ww. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo 
wodne, realizując Uchwałę Nr ………… Rady Miejskiej Mielec z dnia ………… 2020 r. w sprawie 
zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania 
polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji oraz uchwałę Nr ………… Rady Miejskiej 
w Przecławiu z dnia ………… 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego 
współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji, 
strony porozumienia postanawiają, co następuje: 

§ 1.  

1. Strony Porozumienia wyrażają wolę współdziałania przy realizacji zadania wynikającego z art. 87 
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z póź. zm.) polegającego na 
wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Mielec. 

2. Gmina Miejska Mielec pełnić będzie rolę wiodącą z uwagi na największą równoważą liczbę 
mieszkańców. 

3. Gmina Przecław wraz z Gminą Miejską Mielec zobowiązują się do czynnego udziału w pracach 
polegających na wykonaniu zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granicy aglomeracji Mielec. 

4. Gmina Przecław zobowiązuje się do udostępnienia Gminie Miejskiej Mielec niezbędnych danych 
w celu wykonania niniejszego zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granicy aglomeracji Mielec. 
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5. Prezydent Miasta Mielca przed wyznaczeniem obszaru i granicy aglomeracji Mielec dokona 
uzgodnień wynikających z art. 87 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020r. 
poz. 310 z póź. zm.). 

6. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Mielec, przed uzgodnieniem, 
o którym mowa w ust. 5 powyżej, wymagać będzie akceptacji Gmin Przecław. 

§ 2.  

1. Każda ze stron Porozumienia zobowiązana jest do pokrycia przysługującego jej udziału 
w ewentualnych kosztach związanych z wyznaczeniem obszaru i granicy aglomeracji Mielec. 

2. Strony Porozumienia ustalają, że udziały w partycypacji zostaną określone dla każdej strony 
Porozumienia oddzielnie, według procentowego udziału równoważnej liczby mieszkańców danej Gminy 
w równoważnej liczbie mieszkańców całej aglomeracji Mielec. 

3. Równoważna liczba mieszkańców każdej strony porozumienia oraz całej aglomeracji zostanie 
określona w ramach wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Mielec. 

4. Gmina Miejska Mielec przekaże Gminie Przecław informację na temat wysokości jej udziałów 
w ewentualnych kosztach związanych z wyznaczeniem obszaru i granicy aglomeracji Mielec po 
przygotowaniu projektu uchwały o jej wyznaczeniu. 

5. Sposób płatności udziału Gminy Przecław w ewentualnych kosztach związanych z wyznaczeniem 
obszaru i granicy aglomeracji Mielec zostanie określony w odrębnej umowie pomiędzy stronami 
Porozumienia. 

§ 3.  

Porozumienie zawarte jest na czas realizacji zadań określonych w niniejszym Porozumieniu. 

§ 4.  

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu cywilnego, a także inne przepisy powszechnie obowiązujące. 

2. Wszelkie zmiany treści niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej w formie aneksu, pod 
rygorem nieważności. 

§ 5.  

1. Porozumienie sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

2. Gmina Miejska Mielec zobowiązuje się skierować Porozumienie do publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

§ 6.  

Porozumienie sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

§ 7.  

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Gmina Przecław  
Burmistrz Przecławia  

 
Renata SIEMBAB  

Gmina Miejska Mielec  
Prezydent Miasta Mielca  

 
Jacek WIŚNIEWSKI  
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