
UCHWAŁA NR XIX.175.2020 
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI 

z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład 
aglomeracji Mińsk Mazowiecki przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru 

i granic aglomeracji Mińsk Mazowiecki 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, 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 t.j.), art. 87 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, poz. 284, poz. 695, poz. 782 i poz. 875), 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się wolę zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Mińsk Mazowiecki 
a Gminą Mińsk Mazowiecki, wchodzącymi w skład aglomeracji Mińsk Mazowiecki, wyznaczonej 
w związku z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. 

2. Przedmiotem porozumienia będzie współdziałanie Gmin wymienionych w ust. 1 przy realizacji 
zadań wynikających z art. 87 i art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 310, poz. 284, poz. 695, poz. 782 i poz. 875), polegających na wyznaczeniu obszaru i granic 
aglomeracji Mińsk Mazowiecki, a także aktualizacji wielkości aglomeracji wyrażonej równoważną 
liczbą mieszkańców (RLM) oraz obszaru i granic aglomeracji Mińsk Mazowiecki. 

§ 2. Treść porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  Mińsk Mazowiecki. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

  
 

Przewodniczący Rady 
Gminy Mińsk Mazowiecki 

 
 

Przemysław 
Paweł Wojda 
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Załącznik do uchwały Nr XIX.175.2020  

Rady Gminy Mińsk Mazowiecki  

z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

 

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE 

 

dotyczące współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Mińsk Mazowiecki przy realizacji 

zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Mińsk Mazowiecki 

 

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

 

Gminą Miasto Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki, zwaną 

dalej „Miastem Mińsk Mazowiecki”, reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki 

– Pana Marcina Jakubowskiego 

a 

Gminą Mińsk Mazowiecki, ul. Józefa Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, 

reprezentowaną przez: Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki – Pana Antoniego Janusza Piechoskiego 

 

Realizując uchwałę nr …………………… Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia ………………..w  

sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji 

Mińsk Mazowiecki przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji 

Mińsk Mazowiecki oraz uchwałę nr ………………… Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 

………………….. w  sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin 

wchodzących w skład aglomeracji Mińsk Mazowiecki przy realizacji zadania polegającego na 

wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Mińsk Mazowiecki, na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy z 

dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, poz. 284, poz. 695, poz. 782 i poz. 875) 

oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 t.j.), 

strony postanawiają zawrzeć porozumienie międzygminne (zwane dalej „Porozumieniem”) o 

następującej treści: 

§1 

1. Miasto Mińsk Mazowiecki i Gmina Mińsk Mazowiecki wyrażają wolę współdziałania przy 

realizacji zadań wynikających z art. 87 i art. 92 ustawy Prawo wodne polegających na 

wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Mińsk Mazowiecki, a także aktualizacji obszaru, granic 
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oraz wielkości aglomeracji Mińsk Mazowiecki wyrażonej równoważną liczbą mieszkańców 

(RLM). 

2. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Prawo wodne, Rada Miasta Mińsk Mazowiecki, jako organ gminy 

o większej równoważnej liczbie mieszkańców, jest właściwa do podjęcia uchwały o wyznaczeniu 

aglomeracji oraz uchwał o jej zmianach. 

3. Zgodnie z art. 93 ustawy Prawo wodne, Miasto Mińsk Mazowiecki jako gmina o największej 

równoważnej liczbie mieszkańców, jest właściwe do realizacji obowiązków sprawozdawczych w 

zakresie krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. 

4. Strony ustalają, że Miasto Mińsk Mazowiecki jest zobowiązane do dokonywania przeglądu 

obszaru i granic aglomeracji w celu zbadania ich aktualności. 

5. Gmina Mińsk Mazowiecki zobowiązana jest do przekazania Miastu Mińsk Mazowiecki wszelkich 

informacji i danych niezbędnych do realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i 

granic aglomeracji. 

6. Gmina Mińsk Mazowiecki zobowiązana jest do przekazywania Miastu Mińsk Mazowiecki 

wszelkich informacji i danych niezbędnych do opracowania sprawozdań, o których mowa w ust. 

3, oraz dokonywania przeglądów aktualności obszarów i granic aglomeracji, o których mowa w 

ust. 4. 

§2 

1. Miasto Mińsk Mazowiecki oraz Gmina Mińsk Mazowiecki zobowiązane są partycypować w 

kosztach realizacji zadań objętych Porozumieniem. 

2. Strony Porozumienia ustalają, że udziały partycypacji w kosztach zostaną określone dla każdej 

Gminy według procentowego udziału równoważnej liczby mieszkańców danej Gminy w 

równoważnej liczbie mieszkańców całej aglomeracji Mińsk Mazowiecki.  

§3 

Porozumienie zawarte jest na czas realizacji zadań objętych Porozumieniem.  

§4 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu cywilnego i ustawy Prawo wodne, a także inne 

przepisy powszechnie obowiązujące. 

2. Wszelkie zmiany warunków porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod 

rygorem nieważności. 
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§5 

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

§6 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§7 

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym po dwa dla każdej 

Gminy. 

 

Miasto Mińsk Mazowiecki                                                            Gmina Mińsk Mazowiecki 
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UZASADNIENIE

Uchwałą Nr 200/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 września 2012 r. w sprawie likwidacji

dotychczasowej aglomeracji Mińsk Mazowiecki oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mińsk Mazowiecki

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 27 listopada 2017 r. poz. 10764 t.j.), wyznaczono aktualnie obowiązującą

aglomerację Mińsk Mazowiecki. Wyznaczona aglomeracja o równoważnej liczbie mieszkańców 57 722

położona jest na terenie miasta Mińsk Mazowiecki i gminy Mińsk Mazowiecki.

Zgodnie z art. 565 ust 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne akty prawa miejscowego wydane przed

2018 r., w tym również ww. uchwała, zachowują moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r. Konieczne

więc jest podjęcie działań w celu ponownego wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji.

Aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000 powinny być wyposażone w systemy

kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych. Zgodnie z definicją ustawową aglomeracją jest teren, na

którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne

były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków albo do końcowego punktu zrzutu tych ścieków.

Równoważna liczba mieszkańców przywołana w uchwale to ładunek substancji organicznych biologicznie

rozkładalnych wyrażonych jako wskaźnik pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT5)

w ilości 60 g tlenu na dobę.

W myśl art. 87 ust. 2 i 3 ww. ustawy 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.

Art. 92 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, poz. 284, poz. 695, poz. 782 i poz. 875)

nakłada na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta co 2 lata dokonanie przeglądu obszarów i

granic aglomeracji wyznaczonych na podstawie art. 87 ust. 1, z uwzględnieniem kryterium ich

utworzenia, o którym mowa w art. 86 ust. 1, oraz zaistniałych zmian równoważnej liczby

mieszkańców w aglomeracji i w razie potrzeby informuje radę gminy o konieczności zmiany

obszarów i granic aglomeracji.

Podstawą do zawarcia porozumienia – zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym, będą podjęte przez Rady wszystkich gmin tworzących aglomerację,

uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania. Mając na względzie

powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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