
UCHWAŁA NR XXI/172/20 
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO 

z dnia 30 września 2020 r. 

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin wchodzących 
w skład aglomeracji Gniezno przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic 

aglomeracji Gniezno 

Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( 
t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), w związku z art. 87 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo 
wodne (t. j. Dz. U. z 2020 r poz. 310 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się wolę zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Gniezno, Gminą 
Czerniejewo, Gminą Gniezno, Gmina Niechanowo, wchodzącymi w skład aglomeracji Gniezno. 

§ 2. Porozumienie międzygminne dotyczy współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Gniezno 
przy realizacji zadania wynikającego a art. 87 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, polegającego na 
ponownym wyznaczeniu aglomeracji Gniezno, wyznaczonej na podstawie uchwały Nr III/35/11 Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gniezno oraz 
uchwały nr VI/149/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2015 r. zmieniającej 
uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gniezno. 

§ 3. Projekt porozumienia międzygminnego stanowi załącznik do uchwały 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr XXI/172/20 

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo 

z dnia 30 września 2020 r. 

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE 

(zwane dalej „Porozumieniem”) 

Dnia …………………. 2020 r. w Gnieźnie, pomiędzy: 

1. Miastem Gniezno reprezentowanym przez: 

Tomasza Budasza – Prezydenta Miasta Gniezna 

2. Gminą Czerniejewo reprezentowaną przez: 

Tadeusza Szymanka - Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo 

3. Gminą Gniezno reprezentowaną przez: 

Marię Suplicką -  Wójta Gminy Gniezno 

4. Gminą Niechanowo reprezentowaną przez: 

Szymona Robaszkiewicza - Wójta Gminy Niechanowo 

zwanymi dalej łącznie „Gminami”, zawarto Porozumienie o następującej treści: 

§ 1. 1.  Gminy wyrażają wolę współdziałania przy realizacji zadania wynikającego z art. 87 ustawy Prawo 
wodne (Dz,U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.), polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Gniezno. 

2. Gminą wiodącą w aglomeracji Gniezno jest Miasto Gniezno ze względu na największą równoważną 
liczbę mieszkańców i będzie odpowiedzialne za przygotowanie sprawozdań z realizacji Krajowego Programu 
Oczyszczania Ścieków Komunalnych. 

3. Gminy zobowiązują się do udostępnienia niezbędnych danych do wykonania przez Prezydenta Miasta 
Gniezna, obowiązków wynikających z art. 87 ustawy Prawo wodne oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic 
aglomeracji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1586). 

4. Prezydent Miasta Gniezna, przed zmianą wielkości, obszaru i granic aglomeracji Gniezno, dokona 
uzgodnień wynikających z art. 87 ust. 4 ustawy Prawo wodne. 

5. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gniezno, przed uzgodnieniami, 
o których mowa ust. 4 powyżej, wymagać będzie akceptacji pozostałych Gmin. 

6. Gminy zobowiązują się również do współpracy i przekazywania informacji związanych ze 
sprawozdawczością związaną z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 
wynikającą z art. 89 ust. 1 oraz art. 90 ustawy Prawo wodne, a także podjęcia niezbędnych działań w zakresie 
zmiany obszaru i granic aglomeracji Gniezno. 

§ 2. 1.  Z tytułu realizacji Porozumienia, Gminy nie będą zgłaszały wzajemnych roszczeń finansowych. 

2. Koszty realizacji Porozumienia każda z Gmin ponosi we własnym zakresie. 

§ 3. Porozumienie zawarte jest na czas nieokreślony. 

§ 4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod 
warunkiem nieważności. 

§ 5. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo wodne oraz ustawy o samorządzie 
gminnym. 

§ 6. 1.  Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

2. Miasto Gniezno zobowiązuje się skierować Porozumienie do publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 
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§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§ 8. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej z Gmin. 

§ 9.  

Miasta Gniezna ……………....................              Gmina Gniezno ………………………………… 

Gmina Czerniejewo ……………………………             Gmina Niechanowo ………………………
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXI/172/20

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 30 września 2020 r.

Uchwałą Nr III/35/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 stycznia 2011 r., zmienioną
Uchwałą Nr VI/149/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2015 r. została
wyznaczona aglomeracja Gniezno, w skład której wchodzi część miasta Gniezna, Żydowo w gminie
Czerniejewo, Skiereszewo w gminie Gniezno oraz Cielimowo w gminie Niechanowo.

Zgodnie z art. 565 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2020 r poz. 310 ze
zm.) w/w akty prawa miejscowego zachowują moc do dnia 31 grudnia 2020 r. Mając powyższe na uwadze
istnienie uzasadniona konieczność ponownego wyznaczenia i przyjęcia obszaru i granic aglomeracji
z uwzględnieniem przepisów wykonawczych – Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1586). 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. 87 ust. 3 będą stosowne
uchwały podjęte przez Rady Gmin wchodzących w współdziałania Gmin w realizacji zadań związanych
z wyznaczeniem aglomeracji Gniezno jak i realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków
Komunalnych.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną na wspólnym posiedzeniu połączonych Komisji Rady Miasta
i Gminy Czerniejewo w dniu 23 września 2020 roku.

Z uwagi na powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne i uzasadnione.
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