
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 405 Rady Miasta Konina z dnia 30 września 

2020 r. 

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE z dnia ………………. 2020 r. w sprawie 

współdziałania przy wyznaczeniu aglomeracji Konin 

zawarte pomiędzy : 

Miastem Konin, reprezentowanym przez: Piotra Korytkowskiego – Prezydenta Miasta przy 

kontrasygnacie Kazimierza Lebiody – Skarbnika Miasta a 

Gminą Krzymów, reprezentowaną przez: Danutę Mazur – Wójta Gminy przy kontrasygnacie 

Izabeli Badowskiej – Skarbnika Gminy, 

Ze względu na konieczność wyznaczenia aglomeracji Konin, w związku z realizacją Krajowego 

Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, oraz z uwagi na to, że Miasto Konin 

charakteryzuje się największą równoważną liczbą mieszkańców, działając zgodnie 

z art. 87 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310, ze 

zm.), art. 18 ust. 2 pkt 12, art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, ze zm.) a także na podstawie: 

1) Uchwały Rady Miasta Konina nr …………….. z dnia …………………. w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania przy 

wyznaczeniu aglomeracji Konin, 

2) Uchwały Rady Gminy Krzymów nr …………….. z dnia …………………. w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania przy 

wyznaczeniu aglomeracji Konin, 

Strony Porozumienia postanawiają, co następuje: 

§ 1.  

1. Strony Porozumienia wyrażają wolę współdziałania przy wyznaczeniu aglomeracji Konin, 

tworzonej w związku z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 

Komunalnych. 

2. Miasto Konin przeprowadzi proces wyznaczenia aglomeracji Konin (w tym ustalenie obszaru 

i granic aglomeracji, określenie równoważnej liczby mieszkańców, uzyskanie niezbędnych 

uzgodnień), z terminem wykonania do dnia 31 grudnia 2020 r. 

3. Gmina Krzymów zobowiązuje się do udostępniania Miastu Konin danych niezbędnych do 

wykonania wyznaczenia aglomeracji Konin. 

4. Miasto Konin dostarczy Gminie Krzymów elektroniczną wersję dokumentacji opracowanej 

w ramach wyznaczenia aglomeracji Konin. 

§ 2. W przypadku, gdy procedura wyznaczania aglomeracji spowoduje wystąpienie kosztów, 

Gmina Krzymów zobowiązuje się do pokrycia swojego udziału w kosztach proporcjonalnie do 

równoważnej liczby mieszkańców (RLM) na obszarze aglomeracji. 

§ 3. Porozumienie zawarte jest na czas realizacji zadań objętych Porozumieniem. 



§ 4.  

1. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo 

wodne. 

2. Wszelkie zmiany treści Porozumienia wymagają formy pisemnej w formie aneksu, pod 

rygorem nieważności. 

§ 5. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

§ 6.  

1. Miasto Konin zobowiązuje się do przesłania niniejszego Porozumienia do publikacji 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

2. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

Miasto Konin....................................  

Gmina Krzymów........................................ 


