
UCHWAŁA NR XXII/114/2020
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji 
Golub - Dobrzyń przy realizacji zadania polegającego na likwidacji dotychczasowej Aglomeracji Golub - 

Dobrzyń i wyznaczenia obszaru i granicy Aglomeracji Golub - Dobrzyń

Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 18 ust 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn.zm.1)) w związku z art. 87 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 
2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2268 z późn.zm.2))  uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Rada Miasta Golubia-Dobrzynia wyraża wolę zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasto 
Golub-Dobrzyń jako jedną z gmin tworzących Aglomerację Golub-Dobrzyń i jednocześnie gminą wiodącą 
Aglomeracji Golub-Dobrzyń w myśl art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne z Gminą Golub-
Dobrzyń, tworzącymi ww. aglomerację.

2. Przedmiotem porozumienia będzie wspóldziałanie Gmin wymienionych w ust. 1 przy realizacji zadania 
wynikającego z art.87 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne polegającego na wyznaczeniu obszaru 
i granic Aglomeracji Golub - Dobrzyń.

§ 2. Treść porozumienia stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Łukasz Pietrzak

1) Zmiany tekstu jednolitego: Dz.U. z 2019 r. poz. 1309, 1696, 1815, 1571.
2) Zmiany tekstu jednolitego: Dz.U z 2018 r., poz. 1722 i 1479 oraz z 2019 r. poz. 125, 534, 2170 i 1495.
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Załącznik do uchwały Nr XXI/114/2020

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 28 stycznia 2020 r.

Porozumienie
zawarte w dniu ........................ pomiędzy:

Gminą Miasto Golub - Dobrzyń, zwaną dalej „Miastem Golub - Dobrzyń" z siedzibą: Plac 1000-lecia 
25, 87 - 400 Golub - Dobrzyń, reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta - Mariusza Piątkowskiego,

a Gminą Golub - Dobrzyń, zwaną dalej "Gminą wiejską Golub - Dobrzyń„ z siedzibą: Plac 1000-lecia 
25, 87 - 400 Golub - Dobrzyń, reprezentowana przez:

Wójta Gminy - Marka Ryłowicza

Miasto Golub - Dobrzyń realizując uchwałę Nr .................................. Rady Miasta Golubia - Dobrzynia 
z dnia .................................................... w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania 
Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Golub - Dobrzyń przy realizacji zadania polegającego na 
likwidacji dotychczasowej aglomeracji Golub - Dobrzyń i wyznaczenia obszaru i granicy Aglomeracji 
Golub - Dobrzyń i Gmina Golub - Dobrzyń realizując uchwałę Nr .................................. Rady Gminy Golub 
- Dobrzyń z dnia .................................................... w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego 
współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Golub - Dobrzyń przy realizacji zadania 
polegającego na likwidacji dotychczasowej aglomeracji Golub - Dobrzyń i wyznaczenia obszaru i granicy 
Aglomeracji Golub - Dobrzyń z uwagi na konieczność likwidacji dotychczasowej Aglomeracji Golub - 
Dobrzyń powołanej Uchwałą nr  XXIV/441/16 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 
26 września 2016 roku w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Golub - Dobrzyń (Dz. Urz. Woj. Kujawsko - 
Pomorskiego z dnia 30 września 2016 r., poz. 3304) i wyznaczenia nowego obszaru i granicy Aglomeracji 
Golub - Dobrzyń, postanawiają zawrzeć porozumienie międzygminne zwane dalej "Porozumieniem", 
o nastepującej treści:

§ 1. 1.  Gminy wyrażają wolę współdziałania przy realizacji zadania wynikającego z art.87 ustawy z dnia 
20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2268 z późn. zm.) polegającego na wyznaczeniu 
obszaru i granic aglomeracji Golub - Dobrzyń.

2. Burmistrz Miasta Golubia - Dobrzynia przed wyznaczeniem obszaru i granicy Aglomeracji Golub - 
Dobrzyń, dokona uzgodnień wynikających z art.87 ust. 4ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne 
(Dz. U. z 2018 roku, poz. 2268 z późn. zm.).

3. Gmina wiejska Golub - Dobrzyń zobowiązuje się do udostepnienia Miastu Golub - Dobrzyń danych 
niezbędnych do wykonania zadania polegającego na likwidacji dotychczasowej aglomeracji Golub - Dobrzyń 
i wyznaczenia obszaru i granicy Aglomeracji Golub - Dobrzyń

§ 2. Z tytułu realizacji Porozumienia jego strony nie będą zgłaszały wzajemnych roszczeń finansowych.

§ 3. Porozumienie zawarte jest na czas realizacji zadań objętych Porozumieniem

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

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

§ 5. 1.  Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - 
Pomorskiego.

2. Gmina Miasto Golub - Dobrzyń zobowiązuje się skierować Porozumienie do publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego

§ 6. Porozumienie sporzadzono w czterych egzemplarzach po  dwa dla każdej ze stron.
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§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Miasto Golub-Dobrzyń Gmina Golub-Dobrzyń
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Uzasadnienie

Uchwałą nr XXIV/441/16 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 września
2016 roku w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Golub - Dobrzyń (Dz. Urz. Woj. Kujawsko - Pomorskiego
z dnia 30 września 2016 r., poz. 3304) została wyznaczona Aglomeracja Golub - Dobrzyń w skaład której
weszły Gmina Miasto Golub - Dobrzyń - jako gmina wiodąca w aglomeracji i Gmina Golub - Dobrzyń.
W obszar i granice Aglomertacji zostały włączone miejscowość Golub - Dobrzyń (część miejscowości) oraz
miejscowości Antoniewo (część miejscowości), Białkowo (część miejscowości), Ruziec (część
miejscowości) i Sadykierz (część miejscowości).

W myśl art. 87 ust 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2018 roku,
poz. 2268 z późn. zm.) jeżeli aglomeracja obejmuje obszar dwu lub więcej gmin właściwa do wyznaczenia
aglomeracji jest gmina o największej równowaznej liczbie mieszkańców, w celu jej wyznaczenia
zainteresowane gminy zawierają porozumienie.

Podstawą do zawarcia porozumienia - zgodnie z art. art. 18 ust 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ) - będą stosowne uchwały podjęte przez Rady
wszystkich gmin wchodzacych w sklad aglomeracji Golub - Dobrzyń.

Przedmiotem porozumienia będzie wspóldziałanie Gmin przy realizacji zadania wynikającego z art.87
ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2268) polegającego na
wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Golub - Dobrzyń.

Obszar i granice Aglomeracji Golub-Dobrzyń wymagały weryfikacji. Weryfikacja wielkości oraz obszaru
i granic Aglomeracji Golub-Dobrzyń polegała na ponownym jej wyznaczeniu w oparciu o aktualne
uwarunkowania i wytyczne prawno – administracyjne

Id: 8664CBB1-72E4-4222-9AA7-EF10C27AB149. Podpisany Strona 1




