druk nr

projekt Prezydenta Miasta Krakowa

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kraków
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 o równoważnej liczbie
mieszkańców (dalej „RLM”) 893 546 z trzema oczyszczalniami ścieków na terenie Miasta
Kraków: „Płaszów”, „Kujawy” i „Wadów”.
2. Aglomeracja Kraków obejmuje miejscowości położone w województwie małopolskim:
a) Miasto Kraków - część, miasto na prawach powiatu,
b) na terenie gminy Kocmyrzów - Luborzyca (powiat krakowski): Zastów, Prusy, Dojazdów,
Krzysztoforzyce,
c) na terenie gminy Michałowice (powiat krakowski): Raciborowice, Kończyce,
Książniczki, Młodziejowice, Michałowice, Masłomiąca,
d) na terenie gminy Świątniki Górne (powiat krakowski): Wrząsowice, Ochojno,
Rzeszotary-część, Świątniki Górne-część,
e) na terenie gminy Wieliczka (powiat wielicki): Wieliczka, Węgrzce Wielkie, Mała Wieś,
Czarnochowice, Chorągwica, Kokotów, Lednica Górna, Mietniów, Rożnowa,
Śledziejowice, Zabawa, Grabie, Brzegi, Sułków, Strumiany, Pawlikowice, Koźmice
Wielkie - część, Golkowice, Podstolice - część, Sygneczów, Grabówki, Siercza,
f) na terenie gminy Wielka Wieś (powiat krakowski): Modlniczka, Modlnica, Tomaszowice,
g) na terenie gminy Zabierzów (powiat krakowski): Bolechowice, Brzezie, Karniowice,
Kobylany, Kochanów, Rząska, Szczyglice, Ujazd, Więckowice, Zabierzów,
h) na terenie gminy Zielonki (powiat krakowski): Batowice, Bibice, Bosutów, Boleń,
Brzozówka, Dziekanowice, Garlica Duchowna, Garlica Murowana, Garliczka,
Grębynice, Januszowice, Korzkiew, Owczary, Pękowice, Przybysławice, Trojanowice,
Węgrzce, Wola Zachariaszowska, Zielonki (wraz z osiedlem Łokietka).
§ 2. Opis aglomeracji Kraków stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. Obszar i granice aglomeracji Kraków oznaczone zostały na mapie w skali 1: 25 000,
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.1)

1)

Niniejsza uchwała była poprzedzona Uchwałą Nr XXIX/415/16 Sejmiku Województwa
Małopolskiego z dnia 28 października 2016 roku (Dz. Urzęd. Woj. Małop. z 2016 r. poz. 6481),
zmienioną Uchwałą Nr CVII/2770/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie zmiany
uchwały Nr XXIX/415/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2016 roku
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kraków (Dz. Urzęd. Woj. Małop. z 2018 r. poz. 5243), które tracą
moc z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy Prawo wodne (Dz.U.
z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875, 1378).

Uzasadnienie

Aglomeracja Kraków została wyznaczona uchwałą Nr XXIX/415/16 Sejmiku
Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2016 roku, a następnie zmieniona
Uchwałą Nr CVII/2770/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie
zmiany uchwały Nr XXIX/415/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28
października 2016 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kraków.
Zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284,
695, 782, 875, 1378), wyznaczona aglomeracja Kraków zachowuje moc nie dłużej niż do
dnia 31.12.2020 r. W związku z powyższym zachodzi konieczność ponownego jej
wyznaczenia w oparciu o obowiązującą ustawę Prawo wodne.
Zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne jeżeli aglomeracja ma obejmować
tereny położone w dwóch lub więcej gminach, właściwa do wyznaczenia aglomeracji jest
rada gminy o największej równoważnej liczbie mieszkańców (RLM). Ponadto
zainteresowane gminy zawierają porozumienie w sprawie współdziałania przy realizacji
zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji.
Przedmiotowe porozumienie międzygminne (poprzedzone przyjęciem przez
poszczególne rady gmin stosownych uchwał) zostało zawarte pomiędzy Gminą Miejską
Kraków (pełniącą rolę gminy wiodącej), Gminą Kocmyrzów-Luborzyca, Gminą
Michałowice, Gminą Świątniki Górne, Gminą Wieliczka, Gminą Wielka Wieś, Gminą
Zabierzów i Gminą Zielonki.
W wyniku przeglądu aglomeracji dokonywanego na podstawie art. 92 ustawy
Prawo wodne stwierdzono konieczność wprowadzenia zmian granic, obszaru oraz RLM
aglomeracji Kraków poprzez:
− wyłączenie obszarów o zbyt małej koncentracji zaludnienia,
− wyłączenie terenów nieprzewidzianych do zabudowy,
− wyłączenie terenów niebędących w zasięgu istniejącej i planowanej do
rozbudowy kanalizacji,
− wyłączenie terenów dla których budowa kanalizacji zbiorczej jest planowana po
roku 2022 nie objętych aktualnie realizowanym projektem, a przewidziane są do
włączenia w wyniku kolejnego przeglądu aglomeracji,
− włączenie obszarów skanalizowanych,
− zmiany przebiegu granic aglomeracji, w sposób odzwierciedlający aktualny
i przewidywany stan systemu kanalizacji zbiorczej,
− dostosowanie RLM aglomeracji do aktualnych warunków.
Ponadto Rada Gminy Biskupice nie podjęła uchwały w sprawie zawarcia porozumienia
międzygminnego w sprawie współdziałania gmin przy realizacji zadania polegającego na
wyznaczeniu aglomeracji Kraków (o którym mowa w art. art. 87. ust. 3 ustawy Prawo
wodne), stąd nie ujęto terenów Gminy Biskupice w nowym kształcie aglomeracji
Kraków.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy Prawo wodne, 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 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.

