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WNIOSEK 

 

Wójt Gminy Komprachcice wnioskuje o podjęcie uchwały: w sprawie zawarcia porozumienia 

międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Opole przy 

realizacji zadania polegającego na przeglądzie obszaru i granic aglomeracji Opole oraz ich aktualizacji 

w przypadku wystąpienia takiej konieczności w wyniku przeprowadzonego przeglądu. 

W związku z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, uchwałą nr 

LXIX/1303/18 Rady Miasta Opola z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyznaczenia obszaru 

i granicy aglomeracji Opole (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2018 r. poz. 2917), zmienionej uchwałą nr II/31/18 

z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji 

Opole (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2018 r. poz. 3522) została wyznaczona aglomeracja Opole, w skład której 

wchodzą gminy: Chrząstowice, Dąbrowa, Komprachcice, Łubniany, Opole, Prószków i Tarnów Opolski. 

Gmina Opole pełni w ww. aglomeracji funkcję wiodącą, z uwagi na fakt, że charakteryzuje się 

największą równoważną liczbą mieszkańców (RLM). 

W związku z powyższym oraz zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne na 

Prezydenta Miasta Opola nałożony został obowiązek dokonywania przeglądu obszaru i granic 

aglomeracji oraz zaistniałych zmian równoważnej liczby mieszkańców, a także w razie potrzeby, 

wynikającej z ww. przeglądu, do informowania Rady Miasta o konieczności zmiany obszaru i granic 

aglomeracji. 

Art. 92 ww. ustawy oraz analiza rocznych sprawozdań z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania 

Ścieków Komunalnych wykazuje konieczność wykonania przeglądu aglomeracji Opole zarówno 

w zakresie jej obszaru i granic, jak również w zakresie równoważnej liczby mieszkańców. 

Ponadto, zważyć należy na fakt, iż jeżeli wyniki ww.  przeglądu wskażą rozbieżności w zakresie obszaru, 

granic lub równoważnej liczby mieszkańców, koniecznym będzie dokonanie aktualizacji obszaru 

i granic aglomeracji Opole. 

W związku z powyższym oraz zgodnie z art. 87 ust. 2 i 3 ustawy Prawo wodne, w celu przeprowadzenia 

procedury zmiany obszaru i granic aglomeracji, Gminy tworzące 

aglomerację winny zawrzeć porozumienie o współdziałaniu. 

Podstawą do zawarcia porozumienia międzygminnego, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 12  

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, będą stosowne uchwały podjęte przez Rady 

wszystkich Gmin wchodzących w skład aglomeracji, jako że do wyłącznej właściwości rady każdej gminy 

wchodzącej w skład aglomeracji należy podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi 

gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku. 

Ponadto, zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego są przeznaczone 



w szczególności na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, 

w związku z czym uchwała rodzi skutki finansowe dla budżetu Gminy Komprachcice. 

W załączeniu projekt uchwały. 

Wójt Gminy 

 

       Leonard Pietruszka 


