
UCHWAŁA Nr XXI.219.2016 

RADY GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 29 września 2016 r. 

 

w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Radawnica 

 

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

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 43 ust. 2b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. 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. poz. 995) Rada Gminy Złotów uchwala, co następuje: 

 

         § 1. Opiniuje się pozytywnie zweryfikowany przez Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego projekt planu aglomeracji Radawnica, gmina Złotów. 

 

         § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów. 

 

         § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr XXI.219.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 29 września 2016 r. 

 

w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Radawnica 

 

 

        Zgodnie z art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne wojewoda               

po zasięgnięciu opinii zainteresowanych gmin i zarządu województwa w drodze aktu prawa 

miejscowego wyznacza granice i obszary aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców 

powyżej 2000. 

        W myśl § 4 ust. 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r.                  

w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. poz. 995) 

zweryfikowana przez marszałka województwa propozycja planu aglomeracji przedkładana 

jest właściwej miejscowo radzie gminy i zarządowi województwa do zaopiniowania, jako 

projekt planu aglomeracji. 

        Przedstawiona przez Wójta Gminy Złotów propozycja zmiany granic aglomeracji 

Radawnica została poddana weryfikacji przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. 

        Pismem z dnia 7 września 2016 r., DSR-III.0006.25.2016 Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego przedłożył Radzie Gminy Złotów do zaopiniowania zweryfikowany projekt 

planu aglomeracji Radawnica. W myśl art. 80a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.                          

o samorządzie województwa, jeżeli prawo uzależnia ważność rozstrzygnięcia organu 

samorządu województwa od jego uzgodnienia lub zaopiniowania przez inny organ, zajęcie 

stanowiska przez ten organ powinno nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od dnia 

doręczenia tego rozstrzygnięcia lub jego projektu, bądź 30 dni, jeżeli uzgodnienie lub 

zaopiniowanie wymagane jest od organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. 

Jeżeli właściwy organ nie zajmie stanowiska w powyższym terminie, rozstrzygnięcie uważa 

się za przyjęte w brzmieniu przedłożonym przez województwo, z upływem tego terminu.   

        W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

 


