
UCHWAŁA NR XXVII/197/20 
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

w sprawie współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w celu wyznaczenia obszaru 
i granic aglomeracji Poznań 

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

§ 1. Wyraża się wolę współdziałania Gminy Mosina z Miastem Poznań, Miastem Luboń, Miastem i Gminą 
Swarzędz, Gminą Czerwonak, Gminą Suchy Las, Gminą Tarnowo Podgórne, Miastem i Gminą Pobiedziska 
oraz Gminą Dopiewo w celu wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Poznań. 

§ 2. W celu wyznaczenia aglomeracji, o której mowa w § 1, Burmistrz Gminy Mosina zawrze 
w imieniu Gminy Mosina z pozostałymi gminami wchodzącymi w skład aglomeracji Poznań porozumienie, 
o którym mowa w art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady 
 
 

Małgorzata Kaptur 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310
i 695), z dniem 31 grudnia 2020 roku tracą moc wszystkie dotychczasowe akty prawa miejscowego
wyznaczające granice i obszary aglomeracji, w tym Uchwała Nr LI/976/14 Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego z dnia 27 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Poznań (Dz. Urz. Woj.
Wielkopolskiego, poz. 6107 z późn. zm.).

W celu wyznaczenia i zmiany wielkości, obszaru i granic aglomeracji Poznań, zgodnie
z art. 87 ust. 3 ustawy - Prawo wodne, zgodnie z przygotowanymi przez Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie „Wytycznymi do wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji”, gmina
wiodąca, w tym przypadku Miasto Poznań, zawiera z zainteresowanymi gminami porozumienie.

Podstawą do zawarcia porozumienia, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) będzie podjęcie uchwały w sprawie współdziałania
pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w celu wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Poznań
przez rady wszystkich gmin wchodzących w jej skład.

Biorąc pod uwagę, iż do gmin wchodzących w skład aglomeracji Poznań należy Gmina Mosina, podjęcie
uchwały jest uzasadnione

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Kaptur
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