
UCHWAŁA NR XI/103/19
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego wspóldziałania gmin wchodzących 
w skład aglomeracji Toruń przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic 

aglomeracji Toruń.

Na podstawie art. 87 ust. 2 i 3 oraz art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125, 534 i 2170), w związku z art. 10 ust.1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) uchwala się, co 
następuje:

§ 1. 1. Wyraża się wolę zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy: gminą miasto Toruń, gminą 
miasto Chełmża, gminą Zławieś Wielka i gminą Chełmża, wchodzącymi w skład aglomeracji Toruń, 
wyznaczonej w związku z reaizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, którego treść 
określa załącznik do uchwały.

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, polegającego na 
aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Toruń.

§ 2. 1. Gmina Miasto Chełmża - uczestnik porozumienia międzygminnego zobowiązuje się partycypować 
w kosztach aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Toruń

2. Udział Gminy Miasta Chełmży w kosztach, o których mowa w ust.1 będzie określony na podstawie 
udziału równoważnej liczby mieszkańców (RLM) Gminy Miasta Chełmży w równoważanej liczbie 
mieszkańców (RLM) całej aglomeracji Toruń.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Janusz Kalinowski
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Załącznik do uchwały Nr XI/103/19

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 19 grudnia 2019 r.

POROZUMIENIE

zawarte w dniu …………………… 2019 roku pomiędzy:

1. Gminą Miasta Toruń, z siedzibą w Toruniu, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń,  reprezentowaną 
przez :

Michała Zaleskiego – Prezydenta Miasta Torunia

2. Gminą Zławieś Wielka, z siedzibą w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka, 
reprezentowaną przez:

Jana Sudykę – Wójta Gminy Zławieś Wielka

3. Gminą Chełmża, z siedzibą w Chełmży, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, reprezentowaną przez:

Jacka Czarneckiego – Wójta Gminy Chełmża

4. Gminą Miasta Chełmża, z siedzibą w Chełmży, ul. Gen. Józefa Hallera 2, 87-140 Chełmża, 
reprezentowaną przez:

Jerzego Czerwińskiego – Burmistrza Miasta Chełmża

Miasto Toruń, realizując Uchwałę nr ………………………. Rady Miasta Torunia z dnia  
……………….. w sprawie zawarcia porozumienia miedzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin 
wchodzących w skład aglomeracji Toruń przy realizacji zadania polegającego na zmianie wielkości, obszaru 
i granic aglomeracji Toruń

oraz

Gmina Zławieś Wielka, realizując Uchwałę nr ………………………. Rady Gminy Zławieś Wielka 
z dnia  ……………….. w sprawie zawarcia porozumienia miedzygminnego dotyczącego współdziałania 
Gmin wchodzących w skład aglomeracji Toruń przy realizacji zadania polegającego na zmianie wielkości, 
obszaru i granic aglomeracji Toruń

oraz

Gmina Chełmża, realizując Uchwałę nr ………………………. Rady Gminy Chełmża z dnia  
……………….. w sprawie zawarcia porozumienia miedzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin 
wchodzących w skład aglomeracji Toruń przy realizacji zadania polegającego na zmianie wielkości, obszaru 
i granic aglomeracji Toruń

oraz

Miasto Chełmża, realizując Uchwałę nr XI/103/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 grudnia 2019 r. 
w sprawie zawarcia porozumienia miedzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących 
w skład aglomeracji Toruń przy realizacji zadania polegającego na zmianie wielkości, obszaru i granic 
aglomeracji Toruń

z uwagi na konieczność zmiany wielkości, obszaru i granic aglomeracji Toruń, wyznaczonej na 
podstawie Uchwały nr XXI/378/12 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28.05.2012 r. 
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Toruń, działając zgodnie z art. 87 ust. 2 i 3 oraz art. 92 ustawy z dnia 
20.07.2017 r. – Prawo Wodne(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, postanawiają zawrzeć porozumienie 
międzygminneo następującej treści:

§ 1. 1.  Gminy wyrażają wolę współdziałania przy realizacji zadania wynikającego z art. 92 ustawy Prawo 
Wodne polegającego na zmianie wielkości, obszaru i granic aglomeracji Toruń, wyznaczonej w związku 
w realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
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2. Miasto Toruń, zgodnie z art. 92, w związku z art. 87 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Wodne, jako Gmina 
o największej równoważnej liczbie mieszkańców, poinformuje Radę Miasta Torunia o konieczności zmiany 
wielkości, obszaru i granic aglomeracji Toruń oraz zawnioskuje do Rady Miasta Torunia o zmianę, w drodze 
uchwały, wielkości, obszaru i granic aglomeracji Toruń

3. Prezydent Miasta Torunia, przed zmianą wielkości, obszaru i granic aglomeracji Toruń, dokona 
uzgodnień  wynikających z art. 87 ust. 4 Ustawy.

4. Gminy zobowiązują się do udostępnienia Miastu Toruń niezbędnych danych do wykonania przez Miasto 
Toruń obowiązków wynikających z art. 92 ustawy oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r w sprawie sposobu wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1586)

§ 2. Z tytułu realizacji Porozumienia jego strony nie będą zgłaszały wzajemnych roszczeń finansowych.

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

§ 4. 1.  W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają powszechne obowiązujące 
przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Wodne oraz ustawy o samorządzie 
gminnym.

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

§ 5. 1.  Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - 
Pomorskiego.

2. Miasto Toruń zobowiązuje się skierować Porozumienie do publikacji w dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko - Pomorskiego

§ 6. Porozumienie podpisano w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron 
Porozumienia.

Miasto Toruń Gmina Zławieś Wielka

Miasto Chełmża Gmina Chełmża
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Uzasadnienie

do uchwały nr XI/103/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zawarcia
porozumienia międzygminnego dotyczącego wspóldziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji
Toruń przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Toruń.

W związku z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych na podstawie,
Uchwały Nr XXI/378/12 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 maja 2012 r., została
wyznaczona aglomeracja Toruń w skład, której wchodzą częsci miast: Toruń i Chełmża oraz częsci gmin:
Zławieś Wielka, Chełmża i Łysomice.

Miasto Toruń pełni w ww. aglomeracji funkcję gminy wiodącej, ponieważ ma największą równoważną
liczbą mieszkańców (RLM).

Artykuł 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, 1722, 1479 oraz
z 2019 r. poz. 125) nakłada na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast obowiązek dokonywania co dwa
lata przeglądów obszaru i granic aglomeracji oraz zaistniałych zmian równoważnej liczby mieszkańców i w
razie potrzeby informowania Rady Miasta o konieczności zmian obszaru i granic aglomeracji.

Podstawą do zawarcia porozumienia – zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) – będą stosowne uchwały
podjęte przez Rady wszystkich gmin wchodzących w skład aglomeracji Toruń.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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