
                                
UCHWAŁA NR XXIX /518 /16 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia 28 listopada 2016 r. 

w sprawie zmiany obszaru aglomeracji Wierzawice  

oraz wyznaczeniu nowej aglomeracji Brzóza Królewska. 
 

Na podstawie art. 18 pkt 1 i pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486), art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca  

2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.), art. 18 ustawy z dnia  

30 maja 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. z 2014 r., poz. 850) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 

2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U.  

z 2014 r., poz. 995), 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

W uchwale Nr XLVI/966/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 maja 

2014 r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wierzawice oraz 

wyznaczenia nowej aglomeracji Wierzawice (Dz. Urz. Podka. z 2014 r., poz. 1739) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3.1. Wyznacza się, na terenie Gminy Leżajsk, aglomerację Wierzawice 

o równoważnej liczbie mieszkańców 10822, zlokalizowaną na terenie 

miejscowości: Biedaczów, Chałupki Dębiańskie, Dębno, Giedlarowa, Piskorowice, 

Rzuchów i Wierzawice z oczyszczalnią ścieków w Wierzawicach. 

2. Wyznacza się na terenie Gminy Leżajsk, aglomerację Brzóza Królewska 

o równoważnej liczbie mieszkańców 4105, zlokalizowaną na terenie miejscowości: 

Brzóza Królewska i Hucisko z końcowym punktem zrzutu do aglomeracji 

Wierzawice, zlokalizowanym w miejscowości Brzóza Królewska”. 

2) Załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1  

do niniejszej uchwały. 

3) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4.1. Obszar i granice aglomeracji, o której mowa w § 3 ust. 1 oznaczone są  

na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

„2. Obszar i granice aglomeracji, o której mowa w § 3 ust. 2. oznaczone są  

na mapie stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.” 

4) Dodaje się załącznik nr 2 do uchwały, który otrzymuje brzmienie określone  

w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 3 

 

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

Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

 

 

 

 


