
-  PROJEKT -   

 

UCHWAŁA NR       /      /2020 

RADY   GMINY  NĘDZA  

z dnia ………….. 2020r. 

w sprawie  wyznaczenia  aglomeracji  NĘDZA 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.,) art. 87 ust.1 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.  

Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310) oraz w związku z § 3 i 4 Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r.  

w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. poz. 1586).  

Rada Gminy Nędza po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska                                     

oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie,  

 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Wyznacza się aglomerację Nędza, zwaną dalej aglomeracją, położoną na obszarze Gminy Nędza , 

w województwie śląskim , w powiecie raciborskim. 

 

§ 2. Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji wynosi:   5 849. 

 

§ 3. Aglomeracja obejmuje swoim zasięgiem miejscowości : Nędza , Babice, Ciechowice, Zawada 

Książęca, Łęg. 

 

§ 4. Integralną częścią uchwały jest opis wielkości i obszaru aglomeracji zawierający podstawowe 

informacje dotyczące charakterystyki aglomeracji, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały oraz 

mapa aglomeracji w skali 1:25000 określająca jej granice i położenie w stosunku  

do najważniejszych obiektów infrastruktury i obszarów chronionych, stanowiąca załącznik nr 2  

do uchwały. 

 

§ 5. Niniejsza uchwała była poprzedzona Uchwałą nr V/11/14/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego  

z  dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Nędza ( Dz.U. Woj Śląskiego                    

z dnia 10 września 2015 rok poz. 4608)  , która traci moc z  dniem  wejścia  w  życie  niniejszej 

uchwały, zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne                                                

(tekst jednolity: Dz.U. z 2020 poz. 310 ze zm.). 

 

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza. 

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

Gerard  Przybyła 



 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR     /  /2020 

RADY GMINY NĘDZA  

z dnia ………..2020r. 

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nędza  

 

Aglomeracja Nędza, została wyznaczona Uchwałą  nr V/11/14/2015 Sejmiku Województwa 

Śląskiego z dnia 31 sierpnia 2015r.  r., którą tworzą miejscowości: Nędza, Babice, Ciechowice,                               

Zawada Książęca i Łęg, ze wskazaniem RLM w ilości 5973.   

Ponowne wyznaczenie Aglomeracji Nędza podyktowane zostało zmianami przepisów prawa, 

m.in. zmianą w zakresie kompetencji organów właściwych do wyznaczenia aglomeracji. 

Na mocy znowelizowanej ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566)                                          

z dniem 01.01.2018 r. kompetencje w zakresie wyznaczania oraz zmian obszaru i granic aglomeracji 

przejęły samorządy gminne. W myśl art. 87 ust. 1, 2 i 3 ww. ustawy wyznaczenie aglomeracji 

następuje w drodze uchwały rady gminy.  

W związku z powyższym dla wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Nędza  właściwym 

organem jest Rada Gminy Nędza Z uwagi na zmiany przepisów prawa związanymi ze sposobem 

wyliczania RLM wyznaczając aglomerację Nędza zweryfikowano obszar i granice aglomeracji 

Nędza, uwzględniając aktualizację RLM, wskaźnika koncentracji oraz planowane inwestycje.  

 

Wyznaczenie aglomeracji Nędza zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 

Mając powyższe na względzie podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

Niniejsza uchwała stanowi akt prawa miejscowego i wymaga publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego. Uchwała nie rodzi skutków finansowych dla budżetu Gminy. 

 

Wójt  Gminy  Nędza 

 

Anna  Iskała 


