Projekt
DRUK Nr 349
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład
aglomeracji Pruszków przy wykonaniu zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji
Pruszków
Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 87 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310,
z 2018 r. poz. 1722 oraz z 2020 r. poz. 284, 695, 782, 875 i 1378) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Rada Miejska w Ożarowie Mazowieckim upoważnia Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego do zawarcia
porozumienia międzygminnego pomiędzy: Miastem Pruszków, Miastem Piastów, Gminą Michałowice, Dzielnicą
Ursus m. st. Warszawy, Gminą Ożarów Mazowiecki, wchodzącymi w skład aglomeracji Pruszków, wyznaczonej
w związku z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
2. Przedmiotem porozumienia międzygminnego będzie współdziałanie Gmin wymienionych w ust. 1. przy
realizacji zadania wynikającego z art. 87 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne polegającego na
wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Pruszków.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 565 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.),
dotychczasowe akty prawa miejscowego dotyczące ustanowienia i wyznaczenia granic aglomeracji zachowują moc
nie dłużej niż do dnia 31.12.2020 r. W związku z powyższym koniecznym było wyznaczenie na nowo aglomeracji
do końca ubiegłego roku, w trybie obowiązujących przepisów art. 87 ustawy Prawo wodne oraz 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).
Ponieważ w skład aglomeracji Pruszków wchodzi pięć gmin, uzasadnione jest zawarcie porozumienia
międzygminnego pomiędzy Miastem Pruszków, Miastem Piastów, Gminą Michałowice, Dzielnicą Ursus m. st.
Warszawy, Gminą Ożarów Mazowiecki, wchodzącymi w skład aglomeracji Pruszków. Zawarcie porozumienia
w celu wyznaczenia aglomeracji wynika z art. 87 ust. 3 ustawy Prawo wodne. Właściwą do wyznaczenia
aglomeracji jest rada miejska gminy o największej równoważnej liczbie mieszkańców.
Z propozycji porozumienia wynika, że w sprawie realizacji zadania właściwa jest Rada Miasta Pruszków. Gmina
Ożarów Mazowiecki zobowiązuje się przekazać materiały dotyczące terenu gminy Ożarów Mazowiecki, w celu
opracowania przez gminę wiodącą - Miasto Pruszków wymaganych dokumentów, a mianowicie „Projekt
wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Pruszków”, wraz z mapą w skali 1:10 000, oraz uzyskania opinii
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu i Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Warszawie. Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Pruszków zostanie podjęta przez
Radę Miasta Pruszków.
Resumując powyższe oraz w związku z dyspozycją ustawową
dokonania zmiany aglomeracji zgodnie
z określonymi wytycznymi, uzasadnione jest podjęcie zaproponowanej uchwały.
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