
UCHWAŁA NR XIII/109/2020 

RADY GMINY ŻYRZYN 

z dnia 9 listopada 2020 r. 

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin 

wchodzących w skład aglomeracji Puławy przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji 

obszaru i granic aglomeracji Puławy. 

Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 87 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) – Rada Gminy, działając na wniosek Wójta Gminy Żyrzyn 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Wyraża wolę zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminami wchodzącymi w skład 

aglomeracji Puławy: Miastem Puławy, Gminą Końskowola, Gminą Puławy i Gminą Żyrzyn, 

którego przedmiotem będzie współdziałanie Gmin przy realizacji zadania wynikającego z art. 87 

ustawy Prawo wodne, polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Miasta Puławy. 

§ 2. 

Treść porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyrzyn. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Załącznik do uchwały nr XIII/109/2020 

Rady Gminy Żyrzyn z dnia 9 listopada 2020 r. 

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE 

zawarte w dniu .......... 2020 r. pomiędzy: 

gminą Miasto Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, reprezentowanym przez: 

Pawła Maja - Prezydenta Miasta Puławy, a: 

Gminą Żyrzyn, ul. Powstania Styczniowego 10, 24-103 Żyrzyn, reprezentowaną przez: 

Andrzeja Bujka - Wójta Gminy Żyrzyn, 

Gminą Końskowola, ul. Pożowska 3a, 24-130 Końskowola, reprezentowaną przez: 

Stanisława Gołębiowskiego - Wójta Gminy Końskowola, 

Gminą Puławy, ul. Dęblińska 4, 24-100 Puławy, reprezentowaną przez: 

Krzysztofa Brzezińskiego - Wójta Gminy Puławy, 

zwanymi dalej łącznie "Gminami" bądź pojedynczo "Gminą". 

Miasto Puławy, realizując uchwałę nr .......... Rady Miasta Puławy z dnia .......... 2020 r. w sprawie 

zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład 

aglomeracji Puławy przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic 

aglomeracji, Gmina Żyrzyn, realizując uchwałę nr .......... Rady Gminy Żyrzyn z dnia .......... 2020 r. 

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin 

wchodzących w skład aglomeracji Puławy przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu 

aglomeracji Puławy, Gmina Końskowola, realizując uchwałę nr .......... Rady Gminy Końskowola 

z dnia .......... 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego 

współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Puławy przy realizacji zadania 

polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Puławy, Gmina Puławy, realizując uchwałę nr .......... 

Rady Gminy Puławy z dnia .......... 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego 

dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Puławy przy realizacji 

zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Puławy, z uwagi na konieczność 

przeprowadzenia procedury ponownego wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Puławy, 

wyznaczonej na podstawie uchwały nr XXXIV/602/09 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 

6 lipca 2009 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Puławy, działając zgodnie z art. 87 ust. 2 i 3 

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, zwaną dalej „ustawą” postanawiają zawrzeć 

porozumienie międzygminne (zwane dalej „Porozumieniem”) o następującej treści: 

§ 1. 

1. Gminy wyrażają wolę współdziałania przy realizacji zadania wynikającego z art. 87 ustawy, 

polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Puławy. 

2. Prezydent Miasta Puławy, przed zmianą obszaru i granic aglomeracji Puławy, dokona 

uzgodnień wynikających z art. 87 ust. 4 ustawy. 

3. Gminy zobowiązują się do udostępnienia niezbędnych danych do wykonania przez Prezydenta 

Miasta Puławy, obowiązków wynikających z art. 87 ustawy oraz Rozporządzenia Ministra 



Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu 

wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1586). 

§ 2. 

1. Gminy .......... jako uczestnicy porozumienia międzygminnego zobowiązują się partycypować 

w kosztach aktualizacji obszaru i granic aglomeracji .......... 

2. Udział Gminy .......... w kosztach, o których mowa w ust. 1 będzie określony na podstawie 

udziału równoważnej liczby mieszkańców (RLM) Gminy .......... w równoważnej liczbie 

mieszkańców (RLM) całej aglomeracji .......... 

§ 3. 

Porozumienie zawarte jest na czas realizacji zadań objętych Porozumieniem. 

§ 4. 

W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy 

o samorządzie gminnym, Kodeksu cywilnego oraz ustawy, a także inne przepisy powszechnie 

obowiązujące. 

§ 5. 

1. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. 

2. Miasto Puławy zobowiązuje się skierować Porozumienia do publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubelskiego. 

§ 6. 

Porozumienie sporządzono w ośmiu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej Gminy. 

§ 7. 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Miasto Puławy .......... 

Gmina Żyrzyn .......... 

Gmina Końskowola .......... 

Gmina Puławy .......... 


