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Załącznik  

do uchwały Nr 88/X/2019 

Rady Miasta Podkowa Leśna 

z dnia 26 września 2019 r. 

 

POROZUMIENIE MIĘDZYGNINNE 

dotyczące współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Grodzisk Mazowiecki przy 

realizacji zadania polegającego na zmianie aglomeracji 

 

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 sprawie zawarcia 
porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin ........., 

b) uchwałę Rady Miasta Milanówka nr 117/X/19 z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zawarcia 
porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania 
polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji, 

c) uchwałę Rady Miasta Podkowa Leśna nr ……. z dnia …… w sprawie zawarcia porozumienia 
międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na 
aktualizacji obszaru i granic aglomeracji, 

w celu wprowadzenia zmian w aglomeracji Grodzisk Mazowiecki wyznaczonej uchwałą Nr 61/13 Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji 
Grodzisk Mazowiecki oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Grodzisk Mazowiecki zmienioną uchwałą Nr 
77/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
likwidacji dotychczasowej aglomeracji Grodzisk Mazowiecki oraz wyznaczenia nowej aglomeracji 
Grodzisk Mazowiecki, 

na podstawie art. 87 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 
ze zm., zwanej dalej „ustawą”) zawierają Porozumienie międzygminne o następującej treści: 
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§ 1 

1. Gminy wyrażają wolę współdziałania przy realizacji zadania polegającego na zmianie aglomeracji 
Grodzisk Mazowiecki. 

2. Grodzisk Mazowiecki, jako Gmina o największej równoważnej liczbie mieszkańców, poinformuje 
Radę Miejską w Grodzisku Mazowieckim o konieczności zmiany wielkości, obszaru i granic 
aglomeracji Grodzisk Mazowiecki oraz zawnioskuje do Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim o 
zmianę, w drodze uchwały, wielkości, obszaru i granic aglomeracji.  

3. Burmistrz Grodziska Mazowieckiego przed zmianą aglomeracji Grodzisk Mazowiecki dokona 
uzgodnień na podstawie art. 87 ust. 4 ustawy. 

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 realizacją niniejszego Porozumienia ponoszą Grodzisk Mazowiecki w wysokości 2/3 i 
Miasto Milanówek w wysokości 1/3, przy czym szczegółowe regulacje dotyczące rozliczenia kosztów 
określa odrębne porozumienie zawarte między tymi Gminami.  

§ 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 


