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z dnia  26 stycznia 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY ŁUBNIANY

z dnia 29 stycznia 2018 r.

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących 
w skład aglomeracji Opole przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic 

aglomeracji Opole

Na podstawie art. 87 ust. 2 i 3. oraz art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 r. 
poz. 1566), na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym  (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy o finansach 
publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2017 r., poz. 2077)  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 Ścisków 
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.2017 r., 
poz. 1566) polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Opole.

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

2. Udział Gminy Łubniany w kosztach, o których mowa ust. 1 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 Łubniany.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Łubniany

Albert Wiench
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UZASADNIENIE

W związku z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, w dniu 24.06.2005 r. na
podstawie Rozporządzenia Wojewody Opolskiego nr 0151/P/6/05 została wyznaczona aglomeracja Opole,

w skład której wchodzą gminy: Chrząstowice, Dąbrowa, Komprachcice, Łubniany, Opole, Prószków,
Tarnów Opolski. W roku 2008 obszar i granice aglomeracji zostały zaktualizowane na mocy
Rozporządzenia Wojewody Opolskiego nr 0151/P/39/08 z dnia 27.08.2008r.
Gmina Opole pełni w w.w. aglomeracji funkcje wiodąca, ponieważ charakteryzuje się największą
równoważną liczba mieszkańców (RLM). Artykuł 92 znowelizowanej ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne nakłada na Prezydenta Miasta obowiązek dokonywania przeglądów obszaru i granic
aglomeracji oraz zaistniałych zmian równoważnej liczby mieszkańców i w razie potrzeby
informowania Rady Miasta o konieczności zmiany obszaru i granic aglomeracji.
Analiza rocznych sprawozdań z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych
wykazuje konieczność zaktualizowania aglomeracji Opole zarówno w zakresie obszaru jak i w
zakresie równoważnej liczba mieszkańców. Zgodnie z art. 87 ust 3 Prawa wodnego, w celu
przeprowadzenia procedury zmiany obszaru i granic aglomeracji Opole, Gminy tworzące
aglomerację winny zawrzeć porozumienie o współdziałaniu.
Podstawą do zawarcia porozumienie międzygminnego – zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z
dnia 8 marca 1990r. o samorządnie gminnym – będą stosowne uchwały podjęte przez Rady
wszystkich gmin wchodzących w skład aglomeracji.
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