UCHWAŁA NR XVIII/107/11
RADY MIEJSKIEJ W LĄDKU ZDROJU
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie zaopiniowania propozycji planu aglomeracji „LądekZdrój”
Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.
1591 ze zm.), w związku z art. 43 ust.2a ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. nr 239 poz.2019
ze zm.) Rada Miejska w LądkuZdroju uchwala co następuje:
§ 1. Opiniuje się pozytywnie propozycję planu aglomeracji „ LądekZdrój”, stanowiącą załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi LądkaZdroju.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w LądkuZdroju
Janusz Sosna
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Uzasadnienie
Zgodnie z uprzednio obowiązującymi przepisami prawa w Gminie LądekZdrój od roku 2005 jest wyznaczona
aglomeracja zasięgu systemu kanalizacyjnego obejmująca granice administracyjne miasta LądekZdrój i wieś
Wojtówka o liczbie mieszkańców 6 952, w tym Lądek Zdrój 6 884 osoby i Wojtówka 68 osób. Aktualnie
przeprowadzana jest czwarta aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych na etapie
której istnieje możliwość zmiany granic aglomeracji, jak również dostosowania zadań objętych tym programem,
gwarantujących ich pełną realizację do roku 2015, zgodnie z zapisami Traktatu Akcesyjnego Polski do Unii
Europejskiej, pod rygorem zwrotu środków przyznanych przez Unię na realizację projektów, a także nałożenia kar
finansowych. Ponadto powstała możliwość uzyskania dofinansowania m.in. na budowę przydomowych
oczyszczalni ścieków lecz tylko na terenach nie objętych aglomeracjami. Obecnie wyznaczona aglomeracja
wyłączałaby wieś Wojtówka z możliwości ubiegania się o to dofinansowanie. Wobec powyższego Gmina w roku
bieżącym przystąpiła do prac zmierzających do zawężenia granic aglomeracji o:  teren wsi Wojtówka, której
liczba mieszkańców, koncentracja zaludnienia i działalności gospodarczej na określonym obszarze nie spełniają
wymagań technicznych, ekonomicznych i środowiskowych (np. minim.120 mieszkańców na 1km nowobudowanej
sieci) warunkowanych dla obszaru aglomeracji.  część terenów LądkaZdroju; obrębu Zatorze za linią kolejową
i obrębu Stare Miasto (za oczyszczalnią ścieków do granic Radochowa) z przyczyn jak wyżej. i dla liczby
mieszkańców Lądka Zdroju – 6 222 osoby. Projekt zmian granic aglomeracji pismem z dnia 26.10.2011 r. został
przekazany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. W dniu 21.12.2011 r. wpłynęło pismo
informujące, że projekt planu został zweryfikowany i spełnia wymogi określone w obowiązujących przepisach oraz
konieczności przesłania opinii Rady Miejskiej dotyczącej propozycji planu aglomeracji. Nowy plan aglomeracji
zacznie obowiązywać po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Miejską i podjęciu uchwały zatwierdzającej ten
plan przez sejmik województwa. Podjęcie proponowanej uchwały staje się jak najbardziej celowe, zasadne
i zgodne z prawem. W załączeniu do uchwały przedkłada się; 1. Pismo Urzędu Marszałkowskiego z 16.12.2011 r.
2. Projekt planu aglomeracji wraz z opracowaniem graficznym.
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