
                                                                                                                                               
Projekt            

     
Uchwała Nr ____/____/2020 
Rady Gminy Michałowice 

z dnia _____ 2020 r. 
  

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin 
wchodzących w skład aglomeracji Pruszków. 
  
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12, i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz 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 Michałowice 
uchwala, co następuje: 
  

§ 1 
Wyraża się wolę zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin 
wchodzących w skład aglomeracji Pruszków przy realizacji zadania polegającego na 
wyznaczeniu aglomeracji Pruszków , o którym mowa w art.87 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 
Prawo wodne ( Dz.U. z 2020 r. poz. 310 ze zmianami ) 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 
 
Uzasadnienie do Uchwały Nr ____/___/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia __ 
grudnia 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego 
współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Pruszków. 
 
 
W związku z koniecznością aktualizacji granic aglomeracji Pruszków konieczne jest podjęcie 
Uchwały aktualizacyjnej granice aglomeracji. W celu wyznaczenia aglomeracji gminy 
wchodzące w jej skład powinny zawrzeć porozumienie w którym wyrażają wolę 
współdziałania przy realizacji zadania wynikającego z art.87  ustawy Prawo wodne * 
Porozumienie o którym mowa będzie zawarte pomiędzy:  
Gminą Miasto Pruszków – która jest tzw. gminą wiodąca. 
Miastem Piastów 
Gminą Michałowice 
Dzielnicą Ursus m.st. Warszawy 
Gminą Ożarów  
Porozumienie  będzie służyło udostępnieniu Prezydentowi Miasta Pruszków niezbędnych 
danych do dokonania uzgodnień i aktualizacji obszaru oraz granic aglomeracji Pruszków.  
 
 
*Zgodnie z Art. 87. Prawo wodne 
Wyznaczanie obszarów i granic aglomeracji 
1.Aglomeracje wyznacza, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, rada 
gminy. 
2.Jeżeli aglomeracja ma obejmować tereny położone w dwóch lub więcej gminach, właściwa 
do wyznaczenia aglomeracji jest rada gminy o największej równoważnej liczbie 
mieszkańców. 
3.W celu wyznaczenia aglomeracji, o której mowa w ust. 2, zainteresowane gminy 
zawierają porozumienie. 
4.Wyznaczenie aglomeracji następuje po uzgodnieniu przez wójta, burmistrza lub 
prezydenta miasta z Wodami Polskimi, a w zakresie obszarów objętych przynajmniej jedną 
formą ochrony przyrody, o której mowa w art. 6 formy ochrony przyrody ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty 
znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 projekt listy obszarów Natura 2000 ust. 1 
tej ustawy – z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Do uzgodnienia 
przepisy art. 106 wymóg uzyskania stanowiska innego organu ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. 

  


