
 

UCHWAŁA NR VII/55/07 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM ŻY 

z dnia 8 sierpnia 2007 r. 

 

 

w sprawie zaopiniowania propozycji planu wspólnej aglomeracji dla gminy miasto 

Chełmża oraz części gmin Chełmża i Łubianka. 

 

 
 
 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 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, 
Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, 
poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055,  Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 
172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337 oraz z 2007 r. 
Nr 48, poz.327) oraz § 4 ust.2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. 
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji (Dz.U. z 2004 r. Nr 283, poz.2841 oraz z 
2006 r. Nr 199, poz.1468) uchwala się co następuje: 
 
 
      § 1. Opiniuje się pozytywnie propozycję planu wspólnej aglomeracji dla gminy miasto 

Chełmża oraz części gmin Chełmża i Łubianka, która stanowi załącznik do niniejszej 

uchwały. 

 

      § 2. Z dniem podjęcia niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXI/183/05 Rady 

Miejskiej Chełmży z dnia 17 marca 2005r. w sprawie zaopiniowania propozycji planu 

aglomeracji dla gminy miasto Chełmża. 

 

      § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży. 

 

      § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

         Przewodniczący 
          Rady Miejskiej 
 
 
                  Janusz Kalinowski 
 
 



U z a s a d n i e n i e 
 
 

do uchwały nr VII/55/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 sierpnia 2007 r. w sprawie 

zaopiniowania propozycji planu wspólnej aglomeracji dla gminy miasto Chełmża oraz 

części gmin Chełmża i Łubianka. 

 
 
 
 Stosownie do § 4 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004r. 

w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz.U z 2004. Nr 283, poz.2841 

z późn.zm.), wojewoda przedkłada do zaopiniowania radzie gminy propozycję planu 

aglomeracji. 

 Plan aglomeracji został już wyznaczony dla miasta Chełmży Rozporządzeniem 

Nr 27/2005r. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 października 2005r. w sprawie 

wyznaczenia aglomeracji Chełmża (następnie skorygowany Rozporządzeniem Nr 7/2006r. 

Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 3 lutego 2006r. – korekcie uległa skala mapy 

aglomeracji), który wcześniej został zaopiniowany uchwałą Nr XXI/183/05 Rady Miejskiej 

Chełmży z dnia 17 marca 2005r. w sprawie zaopiniowania propozycji planu aglomeracji 

dla gminy miasto Chełmża. 

 W związku z faktem, iż wyznaczanie granic i obszarów aglomeracji jest procesem 

dynamicznym i odzwierciedla działania podejmowane przez gminy w zakresie wyposażenia 

gmin w systemy kanalizacyjne dla ścieków komunalnych, zaistniała konieczność zmiany 

planu aglomeracji. Wójt gminy Chełmża zwrócił się do tut Urzędu o utworzenie wspólnej 

aglomeracji dla miasta oraz gminy Chełmża oraz części gminy Łubianka. W związku 

z faktem, iż wspólna aglomeracja pozwoli na lepsze koordynowanie działań w zakresie 

gospodarki ściekowej, postanowiono przygotować propozycję wspólnej aglomeracji dla 

gminy miasto Chełmża oraz części gmin Chełmża i Łubianka. 

 Przedmiotowa propozycja planu po jej wstępnym uzgodnieniu przez burmistrza oraz 

wójtów gmin Chełmża i Łubianka, została przekazana do weryfikacji Wojewodzie, który 

zgodnie z wymienionym na wstępie § 4 pkt 2 przedłożył, ją do zaopiniowania radom gmin. 

 Należy wskazać, iż wykaz aglomeracji stanowi integralną cześć Krajowego Programu 

Oczyszczania Ścieków Komunalnych, który określa m.in. wykaz przedsięwzięć niezbędnych 

do zrealizowania w zakresie budowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych. Posiadanie 
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zatwierdzonego planu aglomeracji, jest również wymagane aby ubiegać się o środki 

pochodzące z funduszy unijnych. 

  Mając na uwadze powyższe oraz fakt, iż przedmiotowa propozycja planu wspólnej 

aglomeracji dla gminy miasto Chełmża oraz części gmin Chełmża i Łubianka spełnia 

wszystkie wymagania wynikające z zapisów rozporządzenia, o którym mowa na wstępie, 

uznaje się  za zasadne pozytywne zaopiniowanie w/w planu. 

 

 


