
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gołdap 

Aglomeracja Gołdap wyznaczona została uchwałą nr III/50/14 Sejmiku Województwa Warmińsko-

Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gołdap oraz likwidacji 

dotychczasowej aglomeracji Gołdap (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Z 2015 r., poz.379). Aglomeracja 

obejmowała swym zasięgiem część miasta Gołdap oraz miejscowości z terenu gminy Gołdap: część 

miejscowości Jabramowo, część miejscowości Kozaki, część miejscowości Kośmidry, część miejscowości 

Niedrzwica, część miejscowości Konikowo, Rostek, część miejscowości Wronki Wielkie, część miejscowości 

Marcinowo, część miejscowości Grabowo, Botkuny, Kolniszki, Jurkiszki. 

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) wójt, 

burmistrz lub prezydent miasta co 2 lata dokonuje przeglądu obszarów i granic aglomeracji wyznaczonych  

na podstawie art. 87 ust. 1 ww. ustawy, z uwzględnieniem kryterium ich utworzenia, o którym mowa  

w art. 86 ust. 1, oraz zaistniałych zmian równoważnej liczby mieszkańców w aglomeracji. Natomiast zgodnie  

z art. 565 ust. 2 ustawy Prawo wodne dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie  

art. 43 ust. 2a ustawy uchylanej w art. 573 zachowują moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.  

 W związku z powyższym Burmistrz Gołdapi wspólnie z PWiK Sp. z o.o. w Gołdapi dokonał przeglądu 

obszaru i granic aglomeracji uwzględniając zapisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji.  

Zaktualizowano RLM aglomeracji w oparciu o aktualne na dzień 31.10.2020 r. dane dotyczące ilości 

mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej, zbiorników bezodpływowych, przydomowych 

oczyszczalni ścieków oraz dane dotyczące ilości i ładunków ścieków przemysłowych, odprowadzanych  

do systemu kanalizacji zbiorczej oraz dokonano zmiany obszaru i granic aglomeracji. RLM aglomeracji wynosi 

16433. Stopień skanalizowania terenu aglomeracji wynosi 99,1 %.  

Biorąc pod uwagę ww. uwarunkowania ustalono, iż niezbędne jest wydanie nowego aktu prawnego 

wyznaczającego aglomerację Gołdap.   

 


