
                                                                                               Druk nr 206 

                                                                                               

Uchwała Nr XXVIII/…../2021 

Rady Miejskiej Rydzyny 

z dnia 28 stycznia 2020r. 

 
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Rydzyna. 

 

Na podstawie art. 87 ust.1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2020 r. poz.  713 ze zm.) 

 

Rada Miejska Rydzyny uchwala co następuje: 

 

§ 1. Wyznacza się aglomerację Rydzyna położoną w województwie wielkopolskim,  

w powiecie leszczyńskim, o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM)  9041, z oczyszczalnią 

ścieków zlokalizowaną na działce o numerze ewidencyjnym 187/40 w obrębie Kłoda.  

 

§ 2. Obszar i granice aglomeracji obejmuje miejscowości Rydzyna, Dąbcze i Kłoda. 

 

§ 3. Opis aglomeracji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

  

§ 4. Obszar i granice aglomeracji wyznaczono na mapie w skali 1:25 000, stanowiącej 

załączniki nr 2-5 do niniejszej uchwały. 

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.  

 

§ 6. Traci moc Uchwała Nr X/82/2019 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 25 czerwca 2019r.  

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Rydzyna. 

 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

 
 

 

 

 

Sporządził: Kornel Klefas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie  

do Uchwały Nr …../…./………. 

Rady Miejskiej Rydzyny z dnia …………….. 
  

 

Na podstawie art. 87 ust.1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 310 z późn. zm.) aglomeracje wyznacza, w drodze uchwały będącej aktem prawa 

miejscowego Rady Gminy. 

Wyznaczenie przedmiotowej aglomeracji umożliwi samorządowi uregulowanie gospodarki 

wodnościekowej oraz ubieganie się o środki z funduszy celowych na realizację przedsięwzięć 

związanych z wyposażeniem aglomeracji w wymaganą sieć kanalizacyjną dla ścieków 

komunalnych, zakończoną oczyszczalnią ścieków. Wyznaczona aglomeracja zastąpi 

aglomerację wyznaczoną uchwałą nr X/82/2019 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 25 czerwca 

2019 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Rydzyna i będzie zgodna z obowiązującym 

prawem w tym zakresie. 

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały uważa się za uzasadnione. 

 


