
      UCHWAŁA NR XXIV/261/2020 
  RADY   GMINY MASŁÓW   

z dnia 24 września 2020 r. 

 

 

 
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących  w 

skład aglomeracji Kielce przy realizacji zadania polegającego na ponownym wyznaczeniu obszaru i 

granic aglomeracji Kielce 
 

 

 
Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 87 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020r. 
poz. 3101)), Rada Gminy Masłów  uchwala, co następuje: 

 

 
§ 1. 

1. Rada   Gminy Masłów wyraża wolę zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kielce 

jako jedną z gmin tworzących aglomerację Kielce i jednocześnie będącą gminą o największej równoważnej 

liczbie mieszkańców (RLM) w aglomeracji Kielce - w myśl art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 

Prawo wodne, z pozostałymi gminami tworzącymi aglomerację Kielce, tj. Gminą Sitkówka-Nowiny, Gminą 

Masłów i Gminą Daleszyce. 
2. Przedmiotem porozumienia międzygminnego będzie współdziałanie Gmin wymienionych w ust. 1 przy 
realizacji zadania wynikającego z art. 87 ustawy Prawo wodne, polegającego na likwidacji dotychczasowej 
aglomeracji Kielce i wyznaczeniu nowej aglomeracji Kielce. 

 

 
§ 2. 

Treść porozumienia stanowi załącznik do uchwały. 

 

 
§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Masłów . 
 

 
§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów  

/-/ Piotr Zegadło   

 

 

 

 

 

  



                                                                                                               Załącznik do uchwały Nr XXIV/261/2020 
                                                                                              Rady Gminy Masłów z dnia 24 września 2020 

 

 
                                                       POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE 
zawarte w dniu …………… 2020 r. pomiędzy: 
Gminą Kielce z siedzibą w Kielcach, ul. Rynek 1, 25 - 303 Kielce, reprezentowaną przez: 
Bogdana Wentę – Prezydenta Miasta Kielce, 
 
Gminą Sitkówka–Nowiny z siedzibą w Nowinach, ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny, 
reprezentowaną przez: 
Sebastiana Nowaczkiewicza – Wójta Gminy Sitkówka–Nowiny, 
 
Gminą Masłów z siedzibą w Masłowie, ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów, reprezentowaną przez: 
Tomasza Lato – Wójta Gminy Masłów, 
 
Gminą Daleszyce z siedzibą w Daleszycach, Plac Stanisława Staszica 9, 26-021 Daleszyce, 
reprezentowaną przez: 
Dariusza Meresińskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce 
 
zwanymi dalej łącznie „Gminami”, bądź pojedynczo „ Gminą”. 
Zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 310 
ze zm.) Uchwała Nr XXXIX/699/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2014 
r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kielce, zmieniona Uchwałą Nr XXVI/368/16 Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 września 2016 r. oraz Uchwałą Nr XXVII/392/16 z dnia 
28 października 2016 r., zachowuje moc do dnia 31.12.2020 r. Koniecznym więc stało się ponowne 
wyznaczenie i przyjęcie obszaru i granic aglomeracji. 
Strony postanawiają zawrzeć porozumienie międzygminne (zwane dalej Porozumieniem) 
o następującej treści: 

 
                                                                                §1 
1. Strony wyrażają wolę współdziałania przy realizacji zadania wynikającego z art. 87 ustawy z dnia 
20.07.2017 r. Prawo wodne (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) polegającego na wyznaczeniu 
obszaru i granic aglomeracji Kielce. 
 
2. Strony ustalają, że Rada Miasta Kielce, jako organ gminy o większej równoważnej liczbie 
mieszkańców, jest właściwa do podjęcia uchwały o wyznaczeniu aglomeracji oraz uchwał o jej 
zmianach. 

 
3. Strony ustalają, że Gmina Kielce jest właściwa do realizacji obowiązków sprawozdawczych 
w zakresie Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych oraz do dokonywania 
przeglądu obszaru i granic aglomeracji w celu zbadania ich aktualności. 

 
4. Gminy: Sitkówka–Nowiny, Masłów oraz Daleszyce zobowiązują się do udostępniania wszelkich 
danych niezbędnych do wykonania przeglądu i analizy obszarów i granic aglomeracji Kielce, 
opracowania wniosku do ponownego wyznaczenia i przyjęcia granic aglomeracji zgodnie 
z wytycznymi aktualnego Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji. 

                                                                        
                                                                           §2 
 
Porozumienie zawarte jest na czas realizacji zadań objętych Porozumieniem. 

 
                                                                            §3 
1. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy 
o samorządzie gminnym, Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo wodne, a także inne przepisy 



powszechnie obowiązujące. 

 
2. Wszelkie zmiany warunków Porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod 
rygorem nieważności. 

 
                                                                               §4 
1. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
2. Miasto Kielce zobowiązuje się skierować Porozumienie do publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 
 
                                                                         §5 
Porozumienie sporządzono w ośmiu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej Gminy. 
 

 

 
Gmina Kielce:                                                                                                                      Gmina Masłów: 
Prezydent Miasta Kielce                                                                                     Wójt Gminy Masłów 
 

 

 

 

 

 

 
Gmina Sitkówka-Nowiny:                                                                               Gmina Daleszyce: 
Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny                                                             Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów  

/-/ Piotr Zegadło   

 

 


