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Lichnowy z dnia 28.06.2012r.

Uchwała Nr XXV/190/2012 
Rady Gminy Lichnowy 
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Malbork

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jedn. Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 43 ust.2a ustawy z dnia 18 lipca 

2011 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 145) Rada Gminy Lichnowy uchwala, co 

następuje:

Opiniuje się pozytywnie projekt planu aglomeracji Malbork przyjęty Uchwałą Nr 382/XIX/12 Sejmiku 

Województwa Pomorskiego z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie przystąpienia do wyznaczenia 

obszaru i granic aglomeracji Malbork, o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000, położonej 

na obszarze gminy: Miasta Malbork, Nowy Staw, Malbork i Lichnowy oraz weryfikacji projektu planu 

aglomeracji Malbork.

§1.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lichnowy.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

Stosownie do art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz 

art. 43 ust.2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, Rada Gminy jest organem właściwym do 

zaopiniowania projektu planu aglomeracji.

W dniu 15 czerwca 2012 r. do Przewodniczącego Rady Gminy Lichnowy wpłynęło pismo 

Przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie zaopiniowania zweryfikowanego 

projektu planu aglomeracji Malbork.

Na podstawie obowiązującego Rozporządzenia Nr 45/06 Wojewody Pomorskiego z dnia 24 

lutego 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Malbork, aglomeracja Malbork z oczyszczalnią 

ścieków w Czerwonych Stogach obejmuje miasto Malbork w jego granicach administracyjnych, 

położone w gminie Malbork miejscowości: Lasowice Małe, Lasowice Wielkie, Tragamin, Stogi, 

Kościeleczki, Kapustowo, Cisy, Kraśniewo, Grobelno, Nowa Wieś, Wielbark, Kamionka, Kamienica, 

Gajewo II, Szawałd, Czerwone Stogi, miasto Nowy Staw, położone w gminie Nowy Staw miejscowości: 

Trępnowy, Martąg, Dębna oraz miejscowości położone w gminie Lichnowy: Lisewo Malborskie, 

Boręty Pierwsze, Boręty Drugie, Boręty, Dąbrowa, Lichnówki, Lichnowy, Parszewo, Tropiszewo, 

Szymankowo i określa ją równoważna liczba mieszkańców (RLM) równa 66 000.

Burmistrz Miasta Malborka wraz z Burmistrzem Nowego Stawu i Gminy Nowy Staw, Wójtem 

Gminy Malbork i Wójtem Gminy Lichnowy zwrócił się o zmianę obszaru, granic oraz wielkości 

aglomeracji Malbork, w związku ze zmianami, które nastąpiły w obrębie aglomeracji Malbork, 

przedkładając projekt planu aglomeracji.

Zmiany, który należy dokonać w planie aglomeracji Malbork:

- rzeczywista równoważna liczba mieszkańców (RLM) wynosi 77 500 RLM i różni się od przyjętej w 

ww. Rozporządzeni;

- zmieniono granice w południowo-zachodniej części aglomeracji poprzez oddzielenie miejscowości 

Szymankowo z gminy Lichnowy, z uwagi na podłączenie jej kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni 

ścieków w Miłoradzu;

- zmieniono granice w południowej części aglomeracji, gdyż niektóre miejscowości z gminy wiejskiej 

Malbork planuje się podłączyć do oczyszczalni w Miłoradzu;

- niektóre miejscowości z gmin wiejskiej Malbork postanowiono wykreślić z Aglomeracji Malbork, 

gdyż wskaźnik ilości mieszkańców na kilometr wybudowanej kanalizacji jest mniejszy od 120 M/km i 

które nie mają realnych szans na ukończenia kanalizacji przed 2014 r.

- miejscowości z gminy wiejskiej Lichnowy takiej jak: Boręty, Boręty Drugie, Tropiszewo, których 

wskaźnik ilości mieszkańców na kilometr wybudowany kanalizacji jest mniejszy od 120 M/km i



które nie mają realnych szans na ukończenie kanalizacji przed 2014 r. postanowiono wykreślić z 

Aglomeracji Malbork.

Proponowane zmiany umożliwią staranie się o środki rozbudowy oczyszczalni ścieków w 

Kałdowie Wsi a dokończenie planowanych budów systemu kanalizacyjnego i korekta granic 

Aglomeracji doprowadzi do wypełnienia postanowień dyrektywy 91/271/EWG dotyczącego 

kryterium skanalizowania Aglomeracji tej wielkości powyżej 90%.

W związku z powyższym proponuje się przyjąć niniejszą uchwałę.

JarrMichalsk i


