
Projekt

z dnia  30 sierpnia 2012 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA LUBLIN

z dnia .................... 2012 r.

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego 
dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Lublin 

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

U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - 

Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje: 

§ 1. 
Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lublin, przyjęty 

na mocy uchwały Nr XXIII/386/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 25 czerwca 
2012 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Lublin, 
z następującą uwagą, którą należy uwzględnić: 
- w § 1 projektowanej uchwały równoważną liczbę mieszkańców aglomeracji należy podać 
z dokładnością do jednej setki tj. 478 600 RLM, zamiast 478 637 RLM, 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Lublin 

Piotr Kowalczyk
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 
145) aglomerację - czyli obszar, z którego ścieki komunalne odprowadzane są do jednej 
oczyszczalni ścieków, wyznacza Sejmik Województwa w drodze uchwały. Projekt takiej uchwały 
musi zostać zaopiniowany przez wójtów gmin, burmistrzów, bądź prezydentów miast, których 
tereny zostaną włączone do aglomeracji. Projekt uchwały o wyznaczeniu aglomeracji Lublin 
został przekazany Radzie Miasta Lublin wraz z prośbą o jego zaopiniowanie w drodze uchwały. 
Przedmiotowa uchwała wprowadza zmiany w aglomeracji Lublin w zakresie zmniejszenia jej 
obszaru, tak aby w granicach aglomeracji znalazły się jedynie te tereny, dla których gęstość 
zaludnienia jest na tyle duża, aby budowa zbiorczej sieci kanalizacji była praktycznie 
i ekonomicznie uzasadniona. Między innymi na terenie aglomeracji nie znalazły się 
miejscowości zlokalizowane w Gminie Jastków. Obszar aglomeracji na terenie miasta Lublin nie 
uległ zmianie. Ponadto zmianie uległa wartość realnej liczby mieszkańców (RLM) aglomeracji. 
W uchwale Sejmiku Województwa Lubelskiego nr XLI/737/10 z dnia 8 marca 2010 r, wielkość ta 
wynosiła 589 000 RLM. Jednakże po uwzględnieniu dynamicznie postępujących zmian 
w strukturze przemysłu stwierdzono, że w rzeczywistości wartość ta jest mniejsza i wynosi 478 
600 RLM. Zmiany te skutkowały koniecznością nowego wyznaczenia aglomeracji Lublin, czego 
wyrazem jest nowy projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego, będący załącznikiem 
do uchwały nr XXIII/386/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r. Projekt ten zaopiniowano pozytywnie, 
wymaga on jedynie niewielkiej korekty w zakresie dokładności określenia realnej liczby 
mieszkańców. RLM jest wielkością, która zmienia się dynamicznie, dlatego zbyt dokładne jej 
określenie może skutkować koniecznością nowego wyznaczenia aglomeracji Lublin 
w niedalekiej przyszłości. Z tego względu korzystniejsze jest podanie jej wartości 
z dokładnością do setek, tj. 478 600 RLM zamiast 478 637 RLM. 
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