UCHWAŁA NR ……….
RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE
z dnia … września 2020 roku

PROJEKT

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin
wchodzących w skład aglomeracji Stargard: Gminy Miasto Stargard, Gminy Stargard,
Gminy Kobylanka przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic
aglomeracji oraz wyznaczenia aglomeracji.
Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 87 ust. 2 i 3 oraz art. 92 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 695, 782, 875, 1378) oraz art.
216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Rada Miejska w Stargardzie wyraża wolę zawarcia porozumienia międzygminnego
pomiędzy Gminą Miasto Stargard jako gminą wiodącą aglomeracji Stargard a Gminą Stargard
i Gminą Kobylanka jako gminami tworzącymi wspólnie aglomerację Stargard, wyznaczoną w
związku z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, na podstawie
uchwały Nr XXXIII/386/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 listopada
2009 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Stargard (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z
dnia 5 lutego 2010 r. Nr 10, poz. 194, z 2016 r. poz. 3636).
2. Przedmiotem porozumienia międzygminnego będzie współdziałanie Gmin
wymienionych w ust. 1 przy realizacji zadania wynikającego z art. 87 i 92 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji oraz
wyznaczeniu aglomeracji Stargard.
3. Środki przeznaczone na finansowanie zadania, o którym mowa w ust. 1 pochodzić będą
z budżetów Gmin, na zasadach określonych w zawartym porozumieniu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwałą Nr XXXIII/386/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia
17.11.2009 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 5 lutego 2010 r. Nr 10, poz. 194,
z 2016 r. poz. 3636) została przyjęta aglomeracja Stargard, w skład której wchodzi Miasto
Stargard oraz miejscowości z terenu Gminy Stargard: Grzędzice, Golczewo, Koszewko,
Koszewo, Skalin, Wierzchląd i z terenu Gminy Kobylanka: Bielkowo, Jęczydół, Kobylanka,
Kunowo, Morzyczyn, Reptowo, Zagość, Zieleniewo.
Zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne w/w akt prawa
miejscowego zachowuje moc do dnia 31.12.2020 r. Koniecznym więc jest podjęcie działań
w celu ponownego wyznaczenia i przyjęcia obszaru i granic aglomeracji oraz o dokonanie
ich przeglądu i aktualizacji. W myśl art. 87 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne jeżeli aglomeracja obejmuje tereny położone w dwóch lub więcej gminach, właściwa
do wyznaczenia aglomeracji jest rada gminy o największej równoważnej liczbie mieszkańców,
a w celu jej wyznaczenia zainteresowane gminy zawierają porozumienie. Podstawą do zawarcia
porozumienia zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
będą stosowne uchwały podjęte przez Rady Gmin wchodzących w skład aglomeracji Stargard.
Przedmiotem porozumienia będzie współdziałanie Gmin przy realizacji analizowanego
zadania, w szczególności dotyczy to udostępnienia przez Gminy niezbędnych danych Spółce
MPGK, która będzie opracowywała dokumentację niezbędną do wyznaczenia aglomeracji
Stargard.

