
UCHWAŁA NR XLI/298/22 
RADY GMINY ŁUBNIANY 

z dnia 25 kwietnia 2022 r. 

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących 
w skład aglomeracji Opole przy realizacji zadania polegającego na przeglądzie obszaru i granic 
aglomeracji Opole oraz ich aktualizacji w przypadku wystąpienia takiej konieczności w wyniku 

przeprowadzonego przeglądu 

Na podstawie z art. 87 ust. 2 i 3 oraz art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 2233 ze zm.), na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) – Rada Gminy Łubniany uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 1. Rada Gminy Łubniany wyraża wolę zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminami: 
Chrząstowice, Dąbrowa, Komprachcice, Łubniany, Opole, Prószków, Tarnów Opolski, wchodzącymi w skład 
aglomeracji Opole, 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. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 2233 ze zm.), polegającego na przeglądzie obszaru i granic aglomeracji Opole oraz ich aktualizacji 
w przypadku wystąpienia takiej konieczności w wyniku przeprowadzonego przeglądu. 

§ 2. 1. Gmina Łubniany – uczestnik porozumienia międzygminnego zobowiązuje się partycypować 
w kosztach przeglądu obszaru i granic aglomeracji Opole. 

2. Gmina Łubniany – uczestnik porozumienia międzygminnego zobowiązuje się partycypować w kosztach 
aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Opole, w przypadku wystąpienia takiej konieczności powstałej 
w wyniku przeprowadzonego przeglądu, o którym mowa w ust. 1. 

3. Udział Gminy Łubniany w kosztach, o których mowa w ust. 1 i 2 będzie określony na podstawie udziału 
równoważnej liczby mieszkańców (RLM) Gminy Łubniany w równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) całej 
aglomeracji Opole. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Łubniany 

 
 

Ryszard Buchta 
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Załącznik do uchwały Nr XLI/298/22 

Rady Gminy Łubniany 

z dnia 25 kwietnia 2022 r. 

POROZUMIENIE 

z dnia ……………. w sprawie współdziałania przy realizacji zadania polegającego na przeglądzie obszaru 
i granic aglomeracji Opole oraz ich aktualizacji, w przypadku wystąpienia takiej konieczności w wyniku 
przeprowadzonego przeglądu, 

zawarte pomiędzy: 

Gminą Opole, 45-015 Opole, ul. Rynek 1A, reprezentowaną przez: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

zwaną dalej „Gminą Opole”, a 

1. Gminą Chrząstowice, 46-053 Chrząstowice, ul. Dworcowa 38, reprezentowaną przez 
………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Gminą Dąbrowa, 49-120 Dąbrowa, ul. ks. prof. J. Sztonyka 56, reprezentowaną przez 
………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Gminą Komprachcice, 46-070 Komprachcice, ul. Kolejowa 3, reprezentowaną przez 
………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Gminą Łubniany, 46-024 Łubniany, ul. Opolska 104, reprezentowaną przez 
Wójta Gminy Łubniany, Pana Pawła Wąsiaka. 

5. Gminą Prószków, 46-060 Prószków, ul. Opolska 17, reprezentowaną przez 
………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Gminą Tarnów Opolski, 46-050 Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, reprezentowaną przez 
………………………………………………………………………………………………………………… 

zwanymi dalej „Gminami”, 

łącznie zwanymi dalej „Stronami Porozumienia” 

Ze względu na konieczność dokonania przeglądu obszaru i granic aglomeracji Opole oraz dokonania ich 
aktualizacji, w przypadku wystąpienia takiej konieczności w wyniku przeprowadzonego przeglądu, 
wyznaczonej w związku  z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, oraz z uwagi 
na to, że Gmina Opole spośród Stron Porozumienia charakteryzuje się największą równoważną liczbą 
mieszkańców, działając zgodnie z art. 87 ust. 2 i 3 oraz art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.), art. 10 ust. 1, art. 74 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 559) oraz art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), Strony Porozumienia  postanawiają co następuje: 

§ 1. 1. Strony Porozumienia wyrażają wolę współdziałania przy realizacji zadania polegającego na 
przeglądzie obszaru i granic aglomeracji Opole oraz ich aktualizacji, w przypadku wystąpienia takiej 
konieczności 
w wyniku przeprowadzonego przeglądu, wyznaczonej w związku z realizacją Krajowego Programu 
Oczyszczania Ścieków  Komunalnych. 

2. Gmina Opole niezwłocznie po zawarciu niniejszego Porozumienia oraz po opublikowaniu jego treści 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, przystąpi do realizacji zadania określonego w ust. 1, 
poprzez przeprowadzenie procedury wyboru jego wykonawcy. 

3. Gmina Opole przy przeprowadzaniu procedury wyboru wykonawcy zadania określonego 
w ust. 1 skorzysta z możliwości udzielenia zamówienia z zastosowaniem prawa opcji, tj. wyłoni wykonawcę 
zadania, odpowiedzialnego zarówno za wykonanie przeglądu, jak i ewentualnej aktualizacji obszaru i granic 
aglomeracji Opole, w ramach tego samego zamówienia. 
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4. Gmina Opole poinformuje Strony Porozumienia o wynikach przeprowadzonej procedury wyboru 
wykonawcy, w tym o wartości zlecenia oraz terminie jego realizacji. 

5. Gmina Opole poinformuje Strony Porozumienia o wynikach przeprowadzonego przeglądu oraz 
konieczności lub jej braku w zakresie dokonania aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Opole. 

6. Gminy zobowiązują się do udostępniania danych niezbędnych do wykonania zlecenia wykonawcy 
przeglądu oraz ewentualnej aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Opole. 

§ 2. 1. Każda z Gmin zobowiązana jest do pokrycia przysługującego jej udziału w  kosztach przeglądu oraz 
ewentualnej aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Opole. 

2. Strony Porozumienia ustalają, że udziały partycypacji zostaną określone dla każdej Gminy oddzielnie, 
według procentowego udziału równoważnej liczby mieszkańców danej Gminy w równoważnej liczbie 
mieszkańców całej aglomeracji Opole. 

3. Równoważna liczba mieszkańców każdej Gminy oraz całej aglomeracji Opole zostanie określona 
w następujący sposób: 

1) w przypadku braku konieczności sporządzenia aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Opole po 
dokonaniu ich przeglądu, za równoważną liczbę mieszkańców każdej Gminy oraz całej aglomeracji Opole 
przyjmuje się dotychczasowe liczby mieszkańców; 

2) w przypadku konieczności sporządzenia aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Opole po dokonaniu ich 
przeglądu, równoważna liczba mieszkańców każdej Gminy oraz całej aglomeracji Opole zostanie określona 
w ramach przeprowadzonej aktualizacji. 

4. Gmina Opole przekaże Gminom informację na temat wysokości ich udziałów w kosztach po realizacji 
zadania określonego w § 1 ust. 1. 

5. Gmina Opole dostarczy wszystkim Stronom Porozumienia elektroniczną wersję dokumentacji 
opracowanej w ramach zadania określonego w § 1 ust. 1. 

§ 3. Strony Porozumienia ustalają następujący sposób płatności udziału w kosztach realizacji zadania 
określonego w § 1 ust. 1. 

1. Gmina Opole zapłaci wynagrodzenie wyłonionemu wykonawcy za wykonanie zadania określonego w § 
1 ust. 1., zgodnie z zawartą z nim  umową. 

2. Po zrealizowaniu przez Gminę Opole postanowień § 2 ust. 4 i ust. 5 niniejszego Porozumienia pozostałe 
Strony Porozumienia pokryją swoje udziały w kosztach realizacji zadania, przekazując środki w terminie 
14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej na kwotę ustaloną zgodnie z § 2 ust. 2 niniejszego 
Porozumienia. 

3. Płatność nastąpi przelewem na konto Gminy Opole wskazane w nocie. 

§ 4. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 5. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo wodne. 

§ 6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 
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