
UCHWAŁA NR ……………../2013
Rady Gminy Murów

z dnia …………………..

 

w sprawie zaopiniowania propozycji Planu Aglomeracji „Murów”
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2013 poz. 594, poz. 645 z 2013r. ) w związku z art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 Prawo 
Wodne  (Dz.  U.  z  2012  poz.  145,  z  2012r,  poz.  165  z  2013r.)  oraz  na  podstawie  § 4  ust.  4 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru 
i granic aglomeracji (Dz. U. z 2010r. Nr 137, poz. 922)

Rada Gminy Murów uchwala, co następuje:

§ 1

 

Opiniuje  pozytywnie  propozycję  wyznaczenia  Planu  Aglomeracji  „Murów” na  obszarze  gminy 
Murów i likwidacji dotychczasowej aglomeracji Murów przedłożoną przez Sejmik Województwa 
Opolskiego.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Murów.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 



UZASADNIENIE

Aglomeracja  oznacza  obszar  uwzględniający zasięg  sieci  kanalizacji  dla  ścieków komunalnych 
zakończonych oczyszczalnią ścieków komunalnych. Cały ładunek zanieczyszczeń powstających w 
aglomeracji powinien być doprowadzany do oczyszczalni obsługującej aglomerację bądź usuwany 
w innych systemach oczyszczania ścieków (przydomowe oczyszczalnie ścieków lub inne właściwe 
systemy), które powinny zapewnić ten sam poziom ochrony środowiska. 

Oczyszczalnia ścieków dla aglomeracji musi umożliwiać w 2015 r.:
a) usuwanie co najmniej 100% generowanego ładunku zanieczyszczeń z aglomeracji,
b) oczyszczanie co najmniej 100% ilości ścieków powstałych w aglomeracji.

Wyznaczona na wniosek gminy aglomeracja zostaje wprowadzona do Krajowego Programu 
Oczyszczania  Ścieków  Komunalnych  i  stanowi  element  rozliczeń  finansowych  oraz  efektu 
ekologicznego.

Unia Europejska zobowiązała Polskę dostosować się do wymogów dyrektywy 91/271/EWG
w terminie do końca 2015 r., co jest zbieżne z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej, która 
zakłada  osiągnięcie  dobrego  stanu  wód  do  końca  2015  r.  W granicach  obowiązującej  obecnie 
aglomeracji  Murów znajduje się cała gmina,  czyli  około 43% mieszkańców jest  podłączone do 
zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Nie spełnia to wymogów dyrektywy wodnej i do 2015 roku brak jest 
możliwości podłączenia całej gminy do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Brak podjętej Uchwały dla 
Gminy  Murów  wiązało  by  się  z  karami  nałożonymi  na  gminę  zgodnie  z  przepisami  Unii 
Europejskiej.

Szczegółowe uzasadnienie projektu Uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego znajduje 
się w uzasadnieniu do Uchwały Sejmiku. 

Załączniki do uzasadnienia:

1. Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji 
„Murów” na obszarze gmin Murów i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Murów”

2. Propozycja planu aglomeracji „Murów”


