
Projekt

z dnia  .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA OPOLA

z dnia .................... 2018 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Opola nr LXIX/1303/18
z dnia 18.10.2018 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Opole.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 87 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 
Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566  z późn. zm.) - Rada Miasta Opola uchwala, co 
następuje:
§ 1. W uchwale Rady Miasta Opola nr LXIX/1303/18 z dnia 18.10.2018 r. w sprawie 
wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Opole (Dz. Urz. Województwa Opolskiego 
z 2018 r. poz. 2917 z dnia 25 października 2018 r.) § 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„Gmina Chrząstowice, w tym części miejscowości: Chrząstowice, Dębska Kuźnia, 
Lędziny, Suchy Bór, Niwki, Dąbrowice, Dębie, Daniec.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.
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UZASADNIENIE

W dniu 18 października 2018 r., uchwałą Rady Miasta Opola nr LXIX/1303/18 został wyznaczony
nowy obszar i granice aglomeracji Opole.
Aglomeracja została wyznaczona zgodnie z ustawą Prawo wodne w związku z realizacją
Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.

W § 2 ww. uchwały zostały wyszczególnione gminy oraz miejscowości, których tereny zostały
włączone do aglomeracji. W § 2 pkt 1) uchwały – wśród miejscowości gminy Chrząstowice,
włączonych do aglomeracji - omyłkowo została wymieniona miejscowość Falmirowice.
W procesie aktualizowania obszaru i granic – na wniosek gminy Chrząstowice – analizowana była
możliwość włączenia Falmirowic do aglomeracji Opole. Jednakże, z uwagi na brak możliwości
osiągnięcia wskaźników koncentracji wymaganych Rozporządzeniem Ministra Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i
granic aglomeracji – ostatecznie Falmirowice nie zostały włączone do aglomeracji Opole, co
odzwierciedlają mapy stanowiące załącznik do uchwały Rady Miasta Opola nr LXIX/1303/18 z
18.10.2018 r.

Przedmiotowa omyłka wymaga sprostowania w drodze uchwały Rady Miasta Opola.

Niniejsza uchwała wymaga opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
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