
UZASADNIENIE 

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

 

Miasto Podkowa Leśna nie posiada własnej oczyszczalni i wszystkie ścieki komunalne 
z terenu miasta odprowadzane do oczyszczalni ścieków w Grodzisku Mazowieckim. 
Współpraca ta opiera się na mocy wcześniejszych porozumień, na podstawie których 
utworzono aglomerację Grodzisk Mazowiecki, w której skład wchodzą gminy Grodzisk Maz., 
Milanówek i Podkowa Leśna. Zgodnie jednak z art. 565 ust. 2 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 
2020 poz. 310 z późn. zm.) z dniem 31 grudnia 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, 
w związku z czym ZWiK w Grodzisku Mazowieckim podjął działania zmierzające do 
uchwalenia nowej aglomeracji.  

W dniu 26 września 2019 r. Rada Miasta Podkowa Leśna podjęta uchwałę Nr 88/X/2019 
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin przy 
realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji, na podstawie której 
w dniu 16 października 2019 r. podpisano porozumienie umożliwiające współpracę gmin 
aglomeracji dla przeglądu obszarów i granic aglomeracji. 

Procedura uchwalania aglomeracji przewiduje między innymi: 
1)      podjęcie uchwał przez rady gmin w sprawie zawarcie porozumienia międzygminnego, 
2)     zawarcie porozumienia międzygminnego, 
3)      opracowanie merytorycznego wkładu do uchwały, 
4)      uzyskanie opinii odpowiednich organów (RDOŚ, WP), 
5)      podjęcie uchwały Rady Miasta Grodzisk Mazowiecki jako gminy wiodącej, 
6)      publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

W zaistniałej sytuacji w celu kontynuowania współpracy niezbędne jest zawarcie nowego 
porozumienia w celu utworzenia aglomeracji Grodzisk Mazowiecki, co poprzedzone musi być 
stosowanymi uchwałami rad gmin.  

W związku z realizacją niniejszego porozumienia Miasto Podkowa Leśna nie będzie ponosiło 
żadnych dodatkowych kosztów. Wkładem finansowanym ze strony Miasta będzie koszt z tytułu 
zatrudnionego już pracownika i jego praca w postaci udzielania niezębnych informacji 
sprawozdanych.   

Mając powyższe na uwadze przedkładam stosowny projekt uchwały i wnoszę podjęcie 
uchwały. 

   Burmistrz Miasta Podkowa Leśna 
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