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UCHWAŁA NR XXII/440/2020 
RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia 17 grudnia 2020 r. 

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących 
w skład aglomeracji Smolnica przy realizacji zadania polegającego na ponownym wyznaczeniu obszaru 

i granic Smolnica 

Na podstawie art.10 ust.1 i art.18 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U 
z 2020r. poz. 713) oraz art. 87 ust.2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz. U z 2020r. 
poz. 310 z późń.zm.), na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala co następuje: 

§ 1. Rada Miasta Gliwice  wyraża wolę zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gliwicami – 
miastem na prawach powiatu a Gminą Sośnicowice. 

§ 2. Porozumienie międzygminne dotyczy współdziałania dzielnicy i wsi wchodzących w skład aglomeracji 
Smolnica przy realizacji zadania wynikającego z art.87 ust.2 z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne, 
polegającego na ponownym wyznaczeniu aglomeracji Smolnica w miejsce aglomeracji wyznaczonej na 
podstawie uchwały nr V/25/25/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie 
wyznaczenia aglomeracji Smolnica. 

§ 3. Projekt porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. 

§ 5. Uchwała wchodzi  w życie z dniem uchwalenia. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Gliwice 

 
 

Marek Pszonak 
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Załącznik do uchwały Nr XXII/440/2020 

Rady Miasta Gliwice 

z dnia 17 grudnia 2020 r. 

Porozumienie międzygminne 
w sprawie współdziałania przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru 

i granic aglomeracji Smolnica 

pomiędzy: 

Gminą Sośnicowice reprezentowaną przez  Burmistrza Sośnicowic – Leszka Kołodzieja 

a 

Gliwicami  – miastem na prawach powiatu reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Gliwice – Adama 
Neumanna 

Mając na względzie , że zgodnie z art. 565, ust.2 Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r. (t. j. Dz.U. z 2020r. 
poz. 310), dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art.43, ust.2a ustawy z dnia 18 lipca 
2001r. Prawo wodne, zachowują moc nie dłużej niż do 31 grudnia 2020r., oraz art.87 i art.92 ustawy Prawo 
wodne z dnia 20 lipca 2017r. oraz w związku z §3 i 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi 
Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz.U. 
z 2018r.poz.1586) strony porozumienia postanawiają, co następuje: 

§ 1. Strony porozumienia wyrażają wolę współdziałania przy realizacji zadania polegającego na 
wyznaczaniu obszaru i granic aglomeracji Smolnica, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Wodnej 
i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018r.  sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji 
(Dz. U. z 2018r. poz.1586). 

§ 2. Aglomeracja w obecnym stanie obejmuje miejscowości Sośnicowic i dzielnicę Miasta Gliwice - Wilcze 
Gardło, została wyznaczona uchwałą nr V/25/25/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 27 czerwca 
2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Smolnica (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2016r., poz.3794), uchwała ta 
zgodnie z art. 565, ust.2 ustawy Prawo wodne zachowuje moc nie dłużej niż do 31 grudnia 2020r. 

§ 3. Zgodnie z art. 87 ust.2 ustawy Prawo wodne, właściwą do uchwalenia nowej aglomeracji jest Rada 
Miejska w Sośnicowicach ze względu na największą równoważną liczbę mieszkańców. 

§ 4. Burmistrz Sośnicowic opracuje projekt uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Smolnica oraz 
zgodnie z art.87 ust.4 ustawy Prawo wodne, uzgodni projekt uchwały z właściwymi instytucjami. 

§ 5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

§ 6. Gmina Sośnicowice zobowiązuje się skierować porozumienie do publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego podpisania. 

§ 8. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym po jednym egzemplarzu 
dla każdej Gminy. 


