
UCHWAŁA NR XXVI/337/2020 
RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU 

z dnia 3 grudnia 2020 r. 

w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania gmin wchodzących                                  
w skład aglomeracji Łask przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji                                                 

obszaru i granic aglomeracji Łask 

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 87 ust. 2 i 3, 
art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875, 
1378) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyraża się wolę zawarcia porozumienia pomiędzy gminami: Łask (gminą wiodącą) i Dobroń, 
wchodzącymi w skład aglomeracji Łask, wyznaczonej w związku z realizacją Krajowego Programu 
Oczyszczania Ścieków Komunalnych, którego treść określa załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Przedmiotem porozumienia będzie współdziałanie gmin wymienionych w § 1 przy realizacji 
zadania wynikającego z art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, polegającego na 
aktualizacji obszarów i granic aglomeracji Łask oraz pozostałych zadań i obowiązków związanych                  
z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, do wypełniania których 
gminy tworzące aglomeracje są zobowiązane. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Łasku 

 
 

Robert Bartosik 
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Załącznik do uchwały Nr XXVI/337/2020 

Rady Miejskiej w Łasku 

z dnia 3 grudnia 2020 r. 

POROZUMIENIE 

zawarte w dniu ……………….... 2020 roku pomiędzy: 

1. Gminą Łask, którą reprezentuje: Burmistrz Łasku  - Gabriel Szkudlarek, 

2. Gminą Dobroń, którą reprezentuje: Wójt - Robert  Jarzębak 

Na podstawie art. 10 ust. 1, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                     
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378) oraz art. 87 ust. 3 ustawy z dnia                  
20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875, 1378) strony 
niniejszego porozumienia ustalają, co następuje: 

§ 1. Gminy zawierają Porozumienie w celu realizacji zadania polegającego na zaktualizowaniu 
obszaru i granic aglomeracji Łask. 

§ 2. 1.  Strony Porozumienia wyrażają wolę współdziałania przy realizacji zadania polegającego 
na zaktualizowaniu obszaru i granic aglomeracji Łask, wyznaczonej w związku z realizacją 
Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.  

2. W tym celu gminy zobowiązują się do podejmowania niezbędnych działań w przypadku 
konieczności zmiany obszarów aglomeracji i jej granic. 

3. Strony Porozumienia zobowiązują się również do współpracy i przekazywania informacji 
związanych ze sprawozdawczością Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 
(KPOŚK) oraz przekazywania danych do ankiet i opracowań związanych z aglomeracją, której są 
częścią. 

4. Gmina Łask, z uwagi na fakt, iż spośród stron Porozumienia jest gminą o największej 
równoważnej liczbie mieszkańców, odpowiedzialna będzie za przygotowanie sprawozdań z realizacji 
Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (art. 89 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - 
Prawo wodne) i podjęcia niezbędnych działań w zakresie zamiany obszarów i granic aglomeracji. 

5. Szczegółowy podział obowiązków związanych z realizacją niniejszego Porozumienia ustalany 
będzie odrębnie przez Strony. 

§ 3. Z tytułu realizacji Porozumienia jego strony nie będą zgłaszać wzajemnych roszczeń 
finansowych. 

§ 4. Strony Porozumienia ustalają, iż Porozumienie zostanie zawarte na czas nieokreślony i może 
zostać rozwiązane przez każdą ze stron z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

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

§ 6. 1.  Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.  

2. Gmina Łask zobowiązuje się skierować Porozumienie do publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

§ 7. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 20 lipca 
2017 r. - Prawo wodne. 
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§ 8. Porozumienie podpisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej                  
z gmin – stron Porozumienia oraz w jednym podlegającym publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Gmina Łask                                                                            Gmina Dobroń 

..............................................................                                    ..............................................................
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