
Uchwala Nr III/13/2014 

Rady Gminy Czernikowo z 

dnia 30 grudnia 2014 roku 

w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Czernikowo 

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

 gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 43 ust. 2a ustawy Prawo  

wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) w związku 

 z § 4 ust. 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu 

wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 995) 

 uchwala się, co następuje: 

§1. 

1. Opiniuje się pozytywnie przedłożony przez Marszałka Województwa Kujawsko-  

Pomorskiego projekt uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Czernikowo 

 obejmującej obszar wsi Czernikowo o równoważnej liczbie mieszkańców 3 133. 

2. Obszar i granice aglomeracji Czernikowo wyznaczono na mapie w skali 1:25000, 

 stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§2. 

Traci moc uchwała Nr XXXIII/199/2010 Rady Gminy Czernikowo z dnia 23 lipca 2010 r. 

 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Czernikowo. 

§3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo. 

§4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 



Uzasadnienie 

Aglomeracja Czernikowo została wyznaczona uchwałą Nr XLIX/1335/10 Sejmiku Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2010 r. (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 149, 

poz. 1851) i obejmowała wieś Czernikowo oraz częściowo wsie Czernikówko i Wygoda. Jednak w związku z 

realną możliwością oceny zakresu przewidywanej budowy sieci kanalizacji na terenie aglomeracji 

Czernikowo, postanowiono zweryfikować obszar i granice aglomeracji Czernikowo ustanowionej powyższą 

uchwałą W wyniku analizy stwierdzono konieczność wyłączenia z obszaru aglomeracji terenów wsi 

Czernikówko i Wygoda, charakteryzujących się rozproszoną zabudową, na których budowa sieci kanalizacji 

jest ekonomicznie nieuzasadniona. 

W związku z powyższym Wójt Gminy Czernikowo wystąpił z wnioskiem do Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego o zmianę obszaru i granic aglomeracji 

Czernikowo. 

Po pozytywnej weryfikacji projektu planu aglomeracji (spełnieniu wymogów określonych 

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i 

granic aglomeracji), w dniu 19 grudnia 2014 r. do Przewodniczącej Rady Gminy Czernikowo wpłynął 

wniosek Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o uzgodnienie projektu uchwały w sprawie 

wyznaczenia aglomeracji Czernikowo. 

Zgodnie z art. 43 ust. 2a ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (tekst jednolity Dz. U. z 

2012 r. poz. 145 ze zm.) w związku z § 4 ust. 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w 

sprawie sposobu wyznaczania obszaru igranie aglomeracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 995) aglomerację wyznacza 

Sejmik Województwa w drodze uchwały po uzgodnieniu z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu 

gospodarki wodnej, właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz po zaopiniowaniu przez 

zainteresowane gminy. 

Z uwagi na powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 


