
UCHWAŁA NR XXIX/276/2016
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 25 października 2016 r.

w sprawie: wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Poznań

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późniejszymi zmianami1)) oraz art. 43 ust. 2b ustawy z dnia 
18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst  jednolity  Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późniejszymi 
zmianami2)) Rada Miejska w Swarzędzu uchwala, co następuje:

§ 1. 

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Poznań, przedłożony pismem 
Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 października 2016 r., nr DSR-
III.0006.47.2016.

§ 2. 

Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz do przekazania Marszałkowi 
Województwa Wielkopolskiego opinii podjętej przez Radę Miejską w Swarzędzu.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Zmiana w stosunku do tekstu jednolitego: Dz.U. z 2016 poz. 1579
2) Zmiany w stosunku do tekstu jednolitego: Dz.U. z 2015 poz. 1590, 1642 i 2295, z 2016 poz. 352 i 1250.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 43 ust. 2a i 2b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity
Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późniejszymi zmianami) Sejmik Województwa wyznacza
aglomerację w drodze uchwały, po uzgodnieniu z właściwym dyrektorem regionalnego
zarządu gospodarki wodnej i właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz
po zasięgnięciu opinii zainteresowanych gmin.

Radzie gminy na podjęcie przedmiotowej opinii wyznaczono termin 30 dni. Jeżeli
właściwy organ we wskazanym terminie nie zajmie stanowiska, rozstrzygnięcie uważa się
za przyjęte w brzmieniu przedłożonym przez województwo.

Zmiana granic aglomeracji nastąpić ma na wniosek Prezydenta Miasta Poznania i polega
między innymi na włączeniu do obszaru aglomeracji terenów z gminy Suchy Las i
Pobiedziska, wyłączeniu z obszaru kilku ulic z miasta Luboń, które przynależą zlewniami do
gminy Komorniki oraz usunięciu działki z terenu gminy Pobiedzisk. W celu uporządkowania
południowej części Poznania, wydzielono działki, które przynależą do aglomeracji Kórnik.
Przedstawiony do zaopiniowania projekt nie obejmuje zmian na obszarze Gminy Swarzędz.

W związku z powyższym oraz mając na uwadze prośbę m. Poznania o zajęcia stanowiska
i uniknięcie konieczności wstrzymania się z podjęciem uchwały przez Sejmik Województwa
do czasu upłynięcia terminu 30 dni bez otrzymania opinii, podjęcie niniejszej uchwały jest
zasadne.
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