
UCHWAŁA NR XXIX/432/2020 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 24 września 2020 r. 

W  SPRAWIE  ZAWARCIA  POROZUMIENIA  MIĘDZYGMINNEGO W SPRAWIE WYZNACZENIA 
AGLOMERACJI  KALISZ 

Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) art. 87 ust. 1,2 i 3 oraz art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 
2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 310) oraz art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869), uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1.  Rada Miasta Kalisza wyraża wolę zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminami: 
Miastem Kalisz, Gminą Opatówek, Gminą Nowe Skalmierzyce, Gminą Godziesze Wielkie, Gminą Gołuchów, 
których tereny ma obejmować aglomeracja Kalisz. 

2. Przedmiotem porozumienia międzygminnego będzie współdziałanie Gmin wymienionych w ust. 1 przy realizacji 
zadania wynikającego z art. 87§ 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 310) 
polegającego na wyznaczeniu obszarui granic aglomeracji Kalisz. 

§ 2. 1.  Miasto Kalisz jako strona porozumienia międzygminnego zobowiązuje się partycypować 
w kosztach wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kalisz. 

2. Udział Miasta Kalisza w kosztach, o których mowa w ust. 1 będzie określony na podstawie udziału równoważnej 
liczby mieszkańców (RLM) Miasta Kalisza w równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) całej aglomeracji Kalisz. 

§ 3. Treść porozumienia o którym mowa w §1 określa załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Kalisza 

/.../ 

Tadeusz Skarżyński 
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POROZUMIENIE
W SPRAWIE WSPÓŁDZIAŁANIA PRZY REALIZACJI ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA

WYZNACZENIU AGLOMERACJI KALISZ

Zawarte w dniu ………….pomiędzy:

Miastem Kalisz, zwanym dalej „Miastem Kalisz” z siedzibą: Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz,
reprezentowanego przez:
Prezydenta Miasta Kalisza – Krystiana Kinastowskiego
a
Gminą…………….., zwaną dalej „Gminą” z siedzibą:
reprezentowaną przez:

Ze względu na konieczność wyznaczenia aglomeracji Kalisz działając zgodnie z art. 87 ust. 2 i 3 oraz 565
ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.), art. 10 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy o
finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Strony Porozumienia postanawiają co następuje:

§1.

1. Prezydent Miasta Kalisza przed wyznaczeniem aglomeracji Kalisz, dokona uzgodnień wynikających z art.
87 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.).

2. Strony Porozumienia wyrażają wolę współdziałania przy realizacji zadania wynikającego z art.87 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2020 roku, poz. 310) polegającego na wyznaczeniu
obszaru i granicy aglomeracji Kalisz.

3. Gmina zobowiązuje się do udostępnienia Miastu Kalisz danych niezbędnych do wykonania zadania
określonego w ust.2.

4. Wyznaczenie granic aglomeracji Kalisz przeprowadza Miasto Kalisz, jako gmina zobowiązana na
podstawie art. 87 § 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.).

§2.

1. Gmina zobowiązana jest do pokrycia proporcjonalnie przysługującego jej udziału w kosztach związanych
z wyznaczeniem obszaru i granic aglomeracji Kalisz.

2. Strony Porozumienia ustalają, że udziały o których mowa w ustępie 1 zostaną określone dla każdej Strony
Porozumienia według procentowego udziału równoważnej liczby mieszkańców w równoważnej liczbie
mieszkańców całej aglomeracji Kalisz.

3. Równoważna liczba mieszkańców każdej ze Stron Porozumienia oraz całej aglomeracji zostanie określona
w ramach ustalenia aglomeracji Kalisz.

4. W przypadku ponoszenia kosztów związanych z ustaleniem aglomeracji, Miasto Kalisz przekaże Gminie
wchodzącej w skład aglomeracji informacje dotyczące wysokości jej udziałów w kosztach zadania, po jej
wyznaczeniu w drodze uchwały podjętej przez Radę Miasta Kalisza.

5. Szczegółowy sposób rozliczenia zostanie określony odrębną umową.

§3.

Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§4.

Załącznik do uchwały Nr XXIX/432/2020

Rady Miasta Kalisza

z dnia 24 września 2020 r.
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Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§5.
Miasto Kalisz zobowiązuje się skierować Porozumienie do publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

§6.

W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy
prawa, a w szczególności Kodeks cywilny oraz ustawa Prawo wodne.

§7.

Porozumienie sporządzono w……………………….egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

§8.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy …. Prezydent Miasta Kalisza

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza

/.../
Tadeusz Skarżyński
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Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie nowej ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020 r.
poz. 310) organem właściwym do wyznaczania aglomeracji jest rada gminy. Jeżeli aglomeracja ma obejmować
tereny położone w dwóch lub więcej gminach, właściwa do wyznaczenia aglomeracji jest rada gminy
o największej równoważnej liczbie mieszkańców, tj. Rada Miasta Kalisza. W celu wyznaczenia aglomeracji
Kalisz, zainteresowane gminy mają obowiązek zawarcia porozumienia.

Mając na uwadze wejście życie nowej ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne, regulującej właściwość
organów w zakresie wyznaczania aglomeracji a także w celu realizacji obowiązków ustawowych nałożonych na
gminy których obszary ma obejmować aglomeracja Kalisz podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni
uzasadnione.

Prezydent
Miasta Kalisza

/.../
Krystian Kinastowski
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