
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA GDYNI

z dnia .................... 2013 r.

w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Gdynia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2013 r., poz. 
594 z późn. zm.1)), art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. 2012 r., poz. 145 z późn. 
zm.2)) Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje: 

§ 1. Opiniuje się pozytywnie i bez uwag projekt aglomeracji Gdynia, zweryfikowany i przekazany uchwałą Nr 
675/XXXIII/13 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 września 2013 r. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Gdyni

dr inż. Stanisław Szwabski

1) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 645
2) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 44, poz. 253, z 2012 r. poz. 951, poz. 1513, z 2013 r. 

poz. 21, poz. 165
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UZASADNIENIE

Sejmik Województwa Pomorskiego uchwałą Nr 565/XXVII/13 z dnia 25 lutego 2013 r. przystąpił do
wyznaczenia obszaru i granic m.in. aglomeracji Gdynia, o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000,
położonej na obszarze gmin:Miasto Gdynia, Miasto Wejherowo,Miasto Reda, Miasto Rumia, Kosakowo, Puck,
Szemud i Wejherowooraz wystąpił z wnioskiem do zainteresowanych gmin o przedstawienie propozycji planu
aglomeracji do 30 czerwca 2013 r.
Propozycja planu aglomeracji została sporządzona przez KomunalnyZwiązek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
– koordynatora prac, we współpracy z przedsiębiorstwem PEWIK Gdynia Sp. z o.o., z udziałem wydziałów
Urzędu Miasta Gdyni i Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni oraz odpowiednich jednostek urzędów
miast i gmin wchodzącychw skład aglomeracji. Przez Prezydenta Miasta Gdyni została uzgodniona w dniu 4
lipca 2013 r. i w dniu 5 lipca 2013 r. przedłożona Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Pomorskiego w
celu podjęcia przez Sejmik Województwa Pomorskiego uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic
aglomeracjiGdynia.
Zgodnie z art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 145, zmiany:
Dz. U. z 2012 r. poz. 951, poz. 1513, z 2013 r. poz. 21, poz. 165), w związku z par. 4 ust. 4 rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz.
U. z 2010 r. Nr 137, poz. 922) SejmikWojewództwaPomorskiego podjął uchwałęNr 675/XXXIII/13 z dnia 30
września 2013 r. w sprawie weryfikacji projektu planu aglomeracji Gdynia. W uchwale przedłożony projekt
został pozytywnie zweryfikowany jako spełniający wymogi określone w par. 4 ust. 2 pkt 1 i pkt 2
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r., mogący stanowić podstawę do wyznaczenia
aglomeracji i skierowanydo uzgodnienia z DyrektoremRegionalnegoZarządu Gospodarki Wodnejw Gdańsku i
Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz zaopiniowania przez właściwe rady miast i
gmin.
W związku z uzgodnieniem przez Prezydenta Miasta Gdyni propozycji projektu planu aglomeracji i
potwierdzeniemjej zgodności z przekazanymi przez jednostki administracji miasta informacjami i dokumentami
oraz dyspozycjami uchwały Sejmiku WojewództwaPomorskiego nr 565/XXVII/13 z dnia 25 lutego 2013 r., w
związku z dalszą pozytywną weryfikacją projektu przez Sejmik Województwa Pomorskiego podjęcie uchwały
pozytywnieopiniującej projekt planu aglomeracjiGdynia jest zasadne.
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