
 

Uchwała Nr ………….. 

Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia ……. 

 

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Ustrzyki Dolne 

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

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 87 ust. 1 i ust. 4, art. 92 w związku z art. 

565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 

310 z późn. zm.) po uzgodnieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie 

Zarząd Zlewni w Przemyślu oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska 

w Rzeszowie uchwala się, co następuje: 

§1. 

Wyznacza się na terenie Gminy Ustrzyki Dolne, aglomerację Ustrzyki Dolne, 

o równoważnej liczbie mieszkańców 10 053 RLM, położoną na terenie miasta Ustrzyki 

Dolne, powiat bieszczadzki, województwo podkarpackie, z oczyszczalnią ścieków 

w miejscowości Brzegi Dolne. 

       §2. 

Integralną częścią uchwały jest opis wielkości i obszaru aglomeracji zawierający 

podstawowe informacje dotyczące charakterystyki aglomeracji, stanowiący załącznik 

nr 1 do uchwały oraz mapa aglomeracji, której obszar i granice wyznaczono na mapie 

w skali 1:25 000, stanowiąca załącznik nr 2 do uchwały.        

       §3. 

Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Ustrzyki Dolne 

oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Ustrzyki Dolne (Dz. Urz. Woj. Podka. z 2015 r. poz. 

97), która traci moc z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zgodnie z art. 565 ust. 2 

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.) 

       §4. 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych. 

       §5. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UZASADNIENIE 
 

Aglomerację Ustrzyki Dolne tworzy się zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 

oraz na podstawie art. 87 ust. 1 i ust. 4. 

 

 Zgodnie z art. 565  ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. 

z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) traci moc Uchwała Nr III/42/14 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji 

Ustrzyki Dolne oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Ustrzyki Dolne.  

 

 Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych wyznacza Aglomerację Ustrzyki Dolne zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 

2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1586). 

 

 Aglomerację ustanawia się na podstawie przeglądu aglomeracji dokonanego przez 

Burmistrza Gminy Ustrzyki Dolne, zgodnie z art. 92 ustawy Prawo Wodne. 

 

 Zgodnie z art. 87 ust. 4 ustawy Prawo Wodne wyznaczenie aglomeracji przez 

Burmistrza Gminy Ustrzyki Dolne następuje po uzgodnieniu z Wodami Polskimi, 

a w zakresie obszarów objętych przynajmniej jedną formą ochrony przyrody z właściwym 

Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. 

 

Postanowieniem z dnia 27 lipca 2020 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

w Rzeszowie uzgodnił projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji 

Ustrzyki Dolne. Na postanowienie nie wniesiono zażalenia.   

 

Postanowieniem z dnia 30 października 2020 r. Dyrektor Zarządu Zlewni 

w Przemyślu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie uzgodnił projekt uchwały 

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Ustrzyki Dolne. Na postanowienie nie 

wniesiono zażalenia. 

 

 

 

  


