druk nr

projekt Prezydenta Miasta Krakowa
UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kraków - Sidzina

Na podstawie art. 87 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz.U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875, 1378) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378), po
uzgodnieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie oraz Regionalnym
Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Rada Miasta Krakowa wyznacza aglomerację Kraków - Sidzina o równoważnej
liczbie mieszkańców (dalej „RLM”) 2 326 z oczyszczalnią ścieków „Sidzina”, zlokalizowaną
na terenie Miasta Kraków.
2. Aglomeracja Kraków – Sidzina obejmuje część Miasta Kraków, miasta na prawach
powiatu.
§ 2. Opis aglomeracji Kraków – Sidzina stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
§ 3. Obszar i granice aglomeracji Kraków - Sidzina oznaczone zostały na mapie w skali
1: 10 000, stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Uzasadnienie
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz.
310, 284, 695, 782, 875, 1378), (dalej Ustawa), aglomerację należy rozumieć jako teren, na
którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki
komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków albo do końcowego punktu
zrzutu tych ścieków.
Zgodnie z zapisami Ustawy przez wystarczającą koncentrację zaludnienia lub
działalności gospodarczej rozumie się równoważną liczbę mieszkańców (dalej „RLM”)
powyżej 2 000 i stanowi to podstawę do wyznaczenia aglomeracji na mocy art. 86 ust. 1
przywołanej Ustawy.
Wraz z rozwojem zabudowy mieszkalnej na terenie Sidziny wystąpiła konieczność
wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kraków - Sidzina o RLM = 2 326, wyposażonej
w istniejący system kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalnię ścieków „Sidzina” o RLM = 3000.
Zgodnie z art. 87 ust. 1 Ustawy, aglomerację wyznacza, w drodze uchwały będącej
aktem prawa miejscowego, Rada Miasta Krakowa. Ponadto (na podstawie art. 87 ust. 4 Ustawy)
wyznaczenie aglomeracji następuje po uzgodnieniu przez Prezydenta Miasta Krakowa
z Wodami Polskimi (właściwym jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Krakowie), a w zakresie
obszarów objętych przynajmniej jedną formą ochrony przyrody, o której mowa w art. 6 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub obszarów mających znaczenie dla
Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody
– z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie.
Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kraków - Sidzina jest
bez wpływu na dochody i wydatki Miasta, nie wymaga zwiększenia zatrudnienia do obsługi
realizacji zadania, nie wymaga poniesienia innych dodatkowych wydatków na funkcjonowanie
Urzędu Miasta Krakowa lub miejskiej jednostki organizacyjnej, w szczególności w sprzęt
informatyczny, oprogramowanie, wyposażenie oraz nie będzie powodować w przyszłości
innych dodatkowych kosztów niż konieczne do poniesienia przed jej wprowadzeniem.

