
Projekt

z dnia  13 marca 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXXII/......../2014
RADY GMINY CISEK

z dnia .................... 2014 r.

w sprawie współdziałania Gminy Kędzierzyn-Koźle z Gminami Bierawa, Reńska Wieś, Cisek, w zakresie 
aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Kędzierzyn-Koźle

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) Rada Gminy Cisek uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na współdziałanie Gminy Kędzierzyn-Koźle z Gminami Bierawa, Reńska Wieś, Cisek, 
w zakresie aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Kędzierzyn-Koźle. 

§ 2. Warunki współpracy, o której mowa w § 1 oraz szczegółowe zasady realizacji zadania określi 
porozumienie zawarte pomiędzy gminami należącymi do aglomeracji Kędzierzy-Koźle. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cisek 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Cisek

mgr Rozwita Szafarczyk
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Uzasadnienie do projektu Uchwały Nr XXXII/......../2014 

Rady Gminy Cisek 

z dnia....................2014 r. 

UZASADNIENIE 
Do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie współdziałania Gminy Kędzierzyn-Koźle 

z Gminami Bierawa, Reńska Wieś, Cisek, w zakresie aktualizacji obszaru 
i granic aglomeracji Kędzierzyn-Koźle 

W związku z wytycznymi Ministerstwa Środowiska i Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, wynikającymi 
z niewystarczającej poprawy w zakresie prawidłowego wyznaczania aglomeracji, stwierdzonymi w ramach IV 
Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz planowanymi zmianami prawnymi 
dotyczącymi przejścia Polski z art. 5.4 na art. 5.2 dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej 
oczyszczania ścieków komunalnych,  w terminie do dnia 30 czerwca 2014 r. wójtowie, burmistrzowie, prezydenci 
miast zostali zobligowani do przedstawienia propozycji aktualizacji wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji. 
Związane jest to z planowanymi w 2014 roku zmianami w aktach prawnych – ustawa Prawo wodne oraz 
rozporządzenie w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz 
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego w celu określenia podwyższonych 
standardów oczyszczania ścieków na wszystkich oczyszczalniach w aglomeracjach powyżej 10 000 RLM. 

 Aglomeracja oznacza obszar, gdzie zaludnienie i działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, 
aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych. Nasza aglomeracja 
wyznaczona została Rozporządzeniem Wojewody Opolskiego Nr 0151/P/4/08, z dnia 13.02.2008 r. w sprawie 
wyznaczenia aglomeracji Kędzierzyn – Koźle na obszarach Gmin: Bierawa, Cisek, Kędzierzyn -Koźle, Reńska 
Wieś. Jest ona obsługiwana przez trzy oczyszczalnie ścieków: 

-  Oczyszczalnia komunalna - MWiK Kędzierzyn-Koźle 

-  Centralna Mechaniczno-Biologiczna Oczyszczalni Ścieków - Grupa Azoty ZAK S.A. 

- Centralna Oczyszczalnia Ścieków - PCC Energetyka Blachownia Sp. z o.o. 

Do 2015 roku wszystkie aglomeracje wodno-ściekowe na terenie kraju muszą zostać wyposażone 
w systemy zbiorczego odbierania i oczyszczania ścieków (sieć kanalizacyjna powinna pokrywać blisko 100% 
obszarów aglomeracji). Jeszcze kilka lat temu w Polsce było rozpowszechnione przeświadczenie, że jeżeli 
samorząd chce dostać unijne pieniądze, to musi być wpisany do systemu aglomeracji. W 2007 roku, kiedy 
powstawała nasza aglomeracja, 
nie zastanawiano się nad jej precyzyjnymi granicami, a zwłaszcza wymaganym wskaźnikiem koncentracji, 
który nie może być mniejszy od 120 mieszkańców na 1 km sieci. 
W chwili obecnej, aby zminimalizować możliwość nieosiągnięcia celów dyrektywy na koniec 2015 r. należy 
zweryfikować granice naszej aglomeracji, ponieważ niedotrzymanie zapisanych w Traktacie Akcesyjnym 
zobowiązań Polski w zakresie wdrażania dyrektywy 91/271/EWG, poprzez niewywiązywanie się gmin w tym 
zakresie, może wiązać się z nałożeniem na Polskę sankcji po 2015 roku, w postaci ewentualnych kar Unii 
Europejskiej, które w konsekwencji będą mogły zostać nałożone na gminy niewywiązujące się z obowiązku. 

 Wobec powyższego przyjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne i uzasadnione.
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