
            
UCHWAŁA Nr  XX/224/2016 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 
z dnia 31 marca 2016 r. 

 
 
w sprawie zaopiniowania zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Szczecinek.  
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) w związku z art. 43 ust. 2b ustawy z dnia  
18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469, 1590, 1642 i 2295 oraz z 2016r. poz. 
352) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:  
 

§ 1. Opiniuje się pozytywnie zweryfikowany projekt planu aglomeracji Szczecinek 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  
 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
  Konieczność wyznaczenia przez gminy aglomeracji wynika z wywiązywania się przez 
Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z zobowiązań zawartych w Traktacie Akcesyjnym w części 
dotyczącej spełnienia dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków 
komunalnych.  
Opiniowany Projekt planu aglomeracji Szczecinek jest dokumentem, który zostanie 
skierowany do Ministra Środowiska celem umieszczenia go w wykazie aglomeracji. Zgodnie 
z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne, aglomeracja oznacza teren, na 
którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są dostatecznie skoncentrowane, aby ścieki 
komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych.  
Wykaz aglomeracji stanowi integralną część powstającego krajowego programu oczyszczania  
ścieków komunalnych, który zawierać będzie także wykaz niezbędnych przedsięwzięć w 
zakresie budowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych wraz z ich zakresem finansowo- 
rzeczowym oraz terminem realizacji.  
 W dniu 15 marca 2016r. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego wystąpił do 
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z prośbą o zaopiniowanie zweryfikowanego projektu 
planu aglomeracji Szczecinek, który został przygotowany przez Burmistrza Szczecinka, 
Burmistrza Bornego Sulinowa i Wójta Gminy Szczecinek, którzy zwrócili się z wnioskiem do 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego o wyznaczenie aglomeracji 
Szczecinek oraz likwidację aglomeracji Szczecinek wyznaczonej Rozporządzeniem 
Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 49/2006 z dnia 14 marca 2006r. (zmienionego 
rozporządzeniem nr 115/2006 z dnia 4 października 2006r.).  
 Włączenie miejscowości Radacz i Kucharowo Gmina Borne Sulinowo do aglomeracji 
Szczecinek wynika z konieczności utworzenia obszaru i granic aglomeracji w tym kształcie, 
gdyż po przeliczeniu wskaźników koncentracji, aktualizacji planów inwestycyjnych oraz 
ocenie zmiany liczby ludności wynikła potrzeba dostosowania granic aglomeracji oraz liczby 
RLM do panujących warunków. Utworzenie aglomeracji tylko w tych granicach jest 
uzasadnione technicznie i ekonomicznie. Wskaźnik koncentracji został spełniony.  


