
UCHWAŁA NR 19.167.2020 
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH 

z dnia 8 września 2020 r. 

w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego utworzenia Aglomeracji Krzepice, obejmującej tereny 
położone w gminach: Krzepice, Rudniki 

Na podstawie art. 87 ust. 3 w związku z art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 310 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713) Rada Miejska w Krzepicach uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się wolę zawarcia porozumienia międzygminnego, pomiędzy: 

1) Gminą Krzepice 

2) Gminą Rudniki 

 w celu utworzenia Aglomeracji Krzepice, wyznaczonej w związku z realizacją Krajowego Programu 
Oczyszczania Ścieków Komunalnych uchwałą Nr V/7/13/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 
13 kwietnia 2015 r., obejmującej tereny położone w gminach: Krzepice, Rudniki. 

§ 2. Przedmiotem porozumienia międzygminnego będzie współdziałanie Gmin wymienionych w §1 przy 
realizacji zadania wynikającego z art. 87 ust. 3 oraz w związku z art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo 
wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.), polegającego na wyznaczeniu aglomeracji wraz z aktualizacją 
jej obszaru i granic. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

mgr Mateusz Kluba 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn.

zm.) akt prawa miejscowego - uchwała Nr V/7/13/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 13

kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Krzepice, zachowuje moc nie dłużej niż do dnia 31

grudnia 2020 r.

Z uwagi na powyższe zaistniała konieczność ustanowienia nowej Aglomeracji Krzepice. W myśl art. 87 ust.

1 ustawy Prawo wodne aglomerację wyznacza, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, rada

gminy.

W związku z przynależnością do obowiązującej Aglomeracji Krzepice części m. Jaworzno, części m.

Julianpol położonych na terenie Gminy Rudniki, zgodnie z art. 87 ust. 2 i 3 ustawy Prawo wodne, właściwa

do wyznaczenia aglomeracji jest rada gminy o największej równoważnej liczbie mieszkańców. W celu

wyznaczenia aglomeracji zainteresowane gminy zawierają porozumienie.

Gmina Krzepice i Gmina Rudniki wyraziły zainteresowanie odprowadzaniem ścieków z terenów

planowanych do objęcia aglomeracją do oczyszczalni ścieków w Krzepicach.
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