
UCHWAŁA   NR ..................... 

RADY  MIEJSKIEJ  W  LIPNIE 

z dnia ........................................ 

 

 

w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji 
Lipna.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.1) i art. 43 ust. 2b ustawy z dnia 18 lipca 
2001 roku - Prawo Wodne (Dz.U. 2012r. poz. 145 z pózn. zm.2),- Rada Miasta Lipna uchwala 
co następuje:  

§ 1. Pozytywnie opiniuje projekt uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-
Pomorskiego w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Lipna, w treści 
stanowiącej załącznik do uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna.  

§ 3. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.  

 

 

PRZEWODNICZĄCA   RADY 

                                                                                                               

                                                                                                      Ewa Urbańska 

 

 

 

 

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz.645 i 1318, z 2014 r. poz. 
379,1072 
 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 145, 951, 1513, z 2013 r. 
poz. 21, 165, z 2014 r. poz. 659, 850, 1146. 



 

Uzasadnienie 

Do uchwały  w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Lipna 

 

W związku ze zbliżającym się rokiem 2015 i realna możliwością oceny zakresu przewidywanej 

budowy sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Lipna, gmina postanowiła zweryfikować 

obszar i granice aglomeracji. Z obszaru zostały wyłączone tereny znajdujące się na obrzeżach 

miasta i charakteryzujące się rozproszoną zabudową , na których wykonanie sieci 

kanalizacyjnych jest nieopłacalne ekonomicznie. 

W związkiem z powyższym Burmistrz Miasta Linpa wystąpił z wnioskiem do Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu o zmianę obszaru i 

granic aglomeracji miasta Lipna dołączając do niego propozycję planu nowej aglomeracji o 

równoważnej liczbie mieszkańców 25 300.  

Konieczność wyznaczenia aglomeracji wynika z wywiązania się Rządu Rzeczpospolitej Polskiej 

ze zobowiązań w Traktacie Akcesyjnym, w części dotyczącej spełnienia dyrektywy 

91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych, w zakresie wyposażenia 

aglomeracji w system kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków komunalnych 

Wyznaczenie obszaru  granic aglomeracji umożliwi inwestorowi pozyskania środków 

finansowych między innymi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Bydgoszcz, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 


