UCHWAŁA NR ............/............/20
RADY MIASTA TYCHY
z dnia ...................... 2020 r.
w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Tychy
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 t.j.), art. 87 ust. 1, 2 i 4 w związku z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.
z 2020 r., poz. 310 t.j. z późn. zm.), § 3 i 4 rozporządzenia 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) oraz porozumienia z dnia 8 czerwca 2020 r. zawartego między Gminą Miasta Tychy a Gminą Bieruń
w sprawie wyrażenia woli współdziałania przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu Aglomeracji
Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury
Rada Miasta Tychy uchwala:
§1
Wyznacza się Aglomerację Tychy, położoną w województwie śląskim, w powiecie tyskim oraz bieruńskolędzińskim, o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 167 844.
§2
Aglomeracja Tychy obejmuje swym zasięgiem tereny objęte systemem kanalizacji zbiorczej zakończonym
oczyszczalnią ścieków w miejscowości Tychy – Urbanowice.
§3
Opis Aglomeracji Tychy, zawierający podstawowe informacje dotyczące jej charakterystyki, stanowi załącznik nr 1
do niniejszej uchwały.
§4
Obszar Aglomeracji Tychy określa mapa w skali 1:10 000, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego i poprzedzona była uchwałą nr V/26/20/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 sierpnia
2016 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Tychy (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia
9 września 2016 r., poz. 4582), która na podstawie art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz.U. z 2020 r., poz. 310 t.j. z późn. zm.) traci moc z dniem 31 grudnia 2020 r.
§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

