UCHWAŁA Nr XXX/252/20

RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 29 października 2020 roku

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Miasta
Żyrardowa, Gminy Jaktorów oraz Gminy Radziejowice przy realizacji zadnia polegającego

na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 87 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo

wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 875 i 782), Rada Miasta Żyrardowa uchwala,
co następuje:
§1.

Wyraża się zgodę za zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Żyrardów,
Gminą Jaktorów i Gminą Radziejowice w związku z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania
Ścieków Komunalnych.
§2-

Przedmiotem porozumienia międzygminnego jest współdziałanie Gmin wymienionych w § 1 przy

realizacji zadań wynikających z art. 87 - 93 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne.

§3.

Treść porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§4.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Żyrardowa do zawarcia porozumienia międzygminnego,
o którym mowa w § 1.
§5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZE WpDNICZĄCA
Rady fJi a;

Elżbieta Wrońska

Załącznik do uchwały Nr XXX/252/20

Rady Miasta Żyrardowa

z dnia 29 października 2020 r.

Porozumienie
zawarte w dniu

pomiędzy:

1. Miastem Żyrardów z siedzibą przy ul. P. Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów
NIP 8381464722 REGON 750148650

reprezentowanym przez....................... - Prezydenta Miasta Żyrardowa
2. Gminą Jaktorów z siedzibą przy ul. Warszawskiej 33, 96-313 Jaktorów
NIP 838-14-26-443 REGON 750148259

reprezentowaną przez....................... - Wójta Gminy Jaktorów

3. Gminą Radziejowice z siedzibą przy ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice
NIP 838-14-26-414 REGON 750148414

reprezentowaną przez....................... - Wójta Gminy Radziejowice

W celu wprowadzenia zmian w aglomeracji Żyrardów wyznaczonej Uchwałą Nr 181/16 Sejmiku
Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016 r. w sprawie likwidacji dotychczasowej

aglomeracji

Żyrardów

oraz wyznaczenia

nowej

aglomeracji

Żyrardów,

Gminy

zawierają

Porozumienie międzygminne (zwane dalej Porozumieniem) o następującej treści:

§1.

1. Miasto Żyrardów, Gmina Jaktorów i Gmina Radziejowice wyrażają wolę współdziałania przy
realizacji zadania wynikającego z art. 87 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne

(Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) polegającego na wyznaczeniu obszaru igranie aglomeracji
Żyrardów.

2. Miasto Żyrardów jako Gmina o największej równoważnej liczbie mieszkańców, zawnioskuje do
Rady Miasta Żyrardowa o zmianę, w drodze uchwały, obszaru i granic aglomeracji, jeśli zajdzie taka

potrzeba.
3. Gmina Jaktorów i Gmina Radziejowice zobowiązują się do udostępniania organom Miasta

Żyrardowa niezbędnych danych do wykonywania obowiązków wynikających z przepisów ustawy i
aktów wykonawczych w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji.

§2.
Porozumienie zawarte jest na czas nieokreślony.

§3.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy
o samorządzie gminnym, ustawy Prawo wodne, kodeksu cywilnego, a także inne przepisy

powszechnie obowiązujące.

2. Wszelkie zmiany warunków Porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod
rygorem nieważności.
§4.
Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§5.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§6.

Porozumienie sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla
każdej Gminy

