
UCHWAŁA NR 172/XIX/2020 
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia 29 sierpnia 2020 r. 

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin 
w celu wyznaczenia aglomeracji Grodzisk Mazowiecki 

Na podstawie art. 10 ust. 1 art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 87 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 
2017 r. prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) 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. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy gminami: Grodzisk 
Mazowiecki, Milanówek i Miasto Podkowa Leśna w celu wyznaczenia aglomeracji Grodzisk Mazowiecki. 

2. Treść porozumienia międzygminnego zawiera załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

 
 

Michał Gołąb 
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Załącznik  
do uchwały Nr 172/XIX/020 
Rady Miasta Podkowa Leśna  
z dnia 29 sierpnia 2020 r. 

 

POROZUMIENIE MIĘDZYGNNE 
dotyczące współdziałania Gmin w celu wyznaczenia aglomeracji Grodzisk Mazowiecki 

 

zawarte dnia …………….. w Grodzisku Mazowieckim  

między: 

1) Gminą Grodzisk Mazowiecki z siedzibą Urzędu przy ul. Kościuszki 32 A, 05-825 Grodzisk 
Mazowiecki, (zwaną dalej „Grodzisk Mazowiecki”) reprezentowaną przez: 
……………………………. - ………………………… 
a 

2) Gminą Miasto Milanówek z siedzibą Urzędu przy ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek, (zwaną 
dalej „Miasto Milanówek”) reprezentowaną przez: ……………………………. - 
………………………… 
a 

3) Gminą Podkowa Leśna z siedzibą Urzędu przy ul. Akacjowej 39/41 w Podkowie Leśnej, (zwaną 
dalej „Podkowa Leśna”) reprezentowaną przez: ……………………………. - 
………………………… 
 

łącznie zwanymi „Gminami”, 
 
które mając na uwadze: 

a) uchwałę Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim nr ……. z dnia ……  w celu wyznaczenia 
aglomeracji Grodzisk Mazowiecki w sprawie zawarcia z gminami Podkowa Leśna i Miasto 
Milanówek porozumienia międzygminnego w celu wyznaczenia aglomeracji Grodzisk Mazowiecki, 

b) uchwałę Rady Miasta Milanówka nr …………. z dnia ………………. w sprawie ……………….., 
c) uchwałę Rady Miasta Podkowa Leśna nr ……. z dnia …… w sprawie ………………….., 

w związku z tym, że zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy Prawo wodne z dniem 31.12.2020 r. traci moc uchwała 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie likwidacji dotychczasowej 
aglomeracji Grodzisk Mazowiecki oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Grodzisk Mazowiecki a stosownie 
do art. 87 ust. 1 i 2 ustawy Prawo wodne aglomeracje wyznacza, w drodze uchwały będącej aktem prawa 
miejscowego, rada gminy a jeżeli aglomeracja ma obejmować tereny położone w dwóch lub więcej gminach, 
właściwa do wyznaczenia aglomeracji jest rada gminy o największej równoważnej liczbie mieszkańców i w 
tym celu zainteresowane gminy zawierają porozumienie, 

zawierają Porozumienie międzygminne o następującej treści: 

§ 1 

1. Gminy wyrażają wolę współdziałania przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji 
Grodzisk Mazowiecki obejmującej gminy Grodzisk Mazowiecki, Miasto Podkowa Leśna i Miasto 
Milanówek. 
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2. Gmina Grodzisk Mazowiecki, jako gmina o największej równoważnej liczbie mieszkańców, 
poinformuje Radę Miejską w Grodzisku Mazowieckim o konieczności wyznaczenia aglomeracji 
Grodzisk Mazowiecki obejmującej gminy Grodzisk Mazowiecki, Miasto Podkowa Leśna i Miasto 
Milanówek oraz zawnioskuje do Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim o podjęcie uchwały w 
sprawie wyznaczenia tej aglomeracji.  

3. Przed wyznaczeniem aglomeracji przez Radę Miejską w Grodzisku Mazowieckim Burmistrz Grodziska 
Mazowieckiego dokona uzgodnień na podstawie art. 87 ust. 4 ustawy Prawo wodne. 

4. Gminy zobowiązują się do udostępniania organom Grodziska Mazowieckiego niezbędnych danych do 
wykonania obowiązków wynikających z przepisów ustawy i 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). 

§ 2 

Koszty związane z wykonaniem niniejszego Porozumienia ponosi każda z Gmin w zakresie własnego 
współdziałania przy realizacji zadania wyznaczenia aglomeracji Grodzisk Mazowiecki obejmującej gminy 
Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna i Miasto Milanówek.  

§ 3 

1. Niniejsze Porozumienie zawarte jest na czas nieokreślony.  
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu cywilnego oraz ustawy, a także inne przepisy powszechnie 
obowiązujące.  

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

4. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  
5. Grodzisk Mazowiecki zobowiązuje się skierować niniejsze Porozumienie do publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia.  
7. Porozumienie sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej Gminy. 

 

Grodzisk Mazowiecki   Miasto Milanówek   Podkowa Leśna 
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