
UCHWAŁA NR XVII/    /2020 

RADY GMINY AUGUSTÓW 

z dnia …. września 2020 r. 

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin 

wchodzących w skład aglomeracji Augustów przy realizacji zadania polegającego na 

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Augustów i wyznaczeniu obszaru i granic 

aglomeracji Augustów 

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust.2 pkt 12 oraz art.74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 87 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 

20 lipca 2017 r., Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310, 284, 695, 875), Rada Gminy 

Augustów uchwala, co następuje: 

§ 1. Rada Gminy Augustów wyraża wolę zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą 

Miejską w Augustowie, jako jedną z gmin tworzących aglomerację Augustów i jednocześnie 

będącą gminą wiodąca w aglomeracji Augustów w myśl art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 

2017 r. Prawo wodne, a Gminą Augustów, które wspólnie tworzą ww. aglomerację. 

§ 2. Rada Gminy Augustów upoważnia Wójta Gminy Augustów do zawarcia 

Porozumienia międzygminnego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

           

                 Ewa Frąckiewicz    
  



Uzasadnienie 

 

 

W związku z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, na 

podstawie Rozporządzenia Nr 30/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie 

wyznaczenia aglomeracji Augustów została wyznaczona aglomeracja Augustów, której obszar 

obejmuje Gminę Miasto Augustów oraz położoną w Gminie Augustów wieś Białobrzegi.  

Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne z dniem 1 stycznia 2018 r. 

kompetencje w zakresie wyznaczania aglomeracji przejęły samorządy gminne. Zgodnie z art. 

87 ust. 1 przywołanej ustawy aglomerację wyznacza się w drodze uchwały rady gminy. Jeżeli 

aglomeracja obejmuje obszar dwu lub więcej gmin właściwa do wyznaczenia aglomeracji jest 

gmina o największej równoważnej liczbie mieszkańców (art. 87 ust. 2), w celu jej wyznaczenia 

zainteresowane gminy zawierają porozumienie (art. 87 ust. 3). 

 

 


