
UCHWAŁA  

Nr V/117/15 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 30 marca 2015 roku 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Murowana Goślina  

 
 
Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 145 ze zm.)1, w związku z art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie 
ustawy -  Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 850) Sejmik 
Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 
W uchwale Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XVIII/301/12 z dnia 30 stycznia 
2012 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Murowana Goślina (Dz. Urz. Woj. Wiel.  
z 2012 r. poz. 920) wprowadza się następujące zmiany:  
 
1) § 1 otrzymuje brzmienie:  

 
„§ 1  
Wyznacza się aglomerację Murowana Goślina o równoważnej liczbie mieszkańców 38 943.” 

 
2) Załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.  
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i poz. 1513  
 z 2013 r. poz. 21 i poz. 165 oraz z 2014 r. poz. 659, poz. 850 i poz. 1146. 



 UZASADNIENIE 

do uchwały Nr V/117/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 30 marca 2015 roku 

 
 
 

Aglomeracja Murowana Goślina została wyznaczona uchwałą Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego Nr XVIII/301/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku.  

Gminą wiodącą w aglomeracji jest gmina Murowana Goślina. Burmistrz Miasta  
i Gminy Murowana Goślina pismem znak: PR.7001.01.14 z dnia 26 czerwca 2014 r., 
uzupełnionym pismami z 18 września 2014 r., 22 września 2014 r. oraz 13 listopada 2014 r., 
złożył wniosek o zmianę granic aglomeracji Murowana Goślina. 

Zmiana Aglomeracji Murowana Goślina podyktowana jest wystąpieniem różnic 
pomiędzy załącznikiem graficznym a częścią opisową Uchwały Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego Nr XVIII/301/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku, uaktualnieniem danych 
dotyczących wytwarzanego ładunku ścieków przez przemysł oraz uaktualnieniem danych 
dotyczących ilości mieszkańców i miejsc noclegowych.   

Na podstawie przedstawionej nowej propozycji planu aglomeracji Murowana Goślina 
w ramach przeprowadzonej weryfikacji ustalono m.in., że na terenie aglomeracji długość 
istniejących sieci kanalizacyjnych wynosi 107,8 km. Sieci te obsługują 20 180 mieszkańców, 
w tym 19 530 stałych mieszkańców aglomeracji oraz 650 osób czasowo przebywających na 
terenie aglomeracji. Na terenie aglomeracji zamieszkuje 147 stałych mieszkańców 
aglomeracji mających techniczną możliwość podłączenia się do już istniejącej sieci 
kanalizacyjnej. Ponadto 140,4 km sieci kanalizacyjnych jest w trakcie realizacji w ramach 
zadania „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”. Sieci te 
obsługiwały będą 14 332 mieszkańców, w tym 9 473 stałych mieszkańców aglomeracji oraz 
4 059 osób czasowo przebywających w aglomeracji (działkowcy) oraz 800 osób czasowo 
przebywających na terenie Jednostki Wojskowej. Natomiast długość sieci planowanych do 
wykonania wynosi 7,2 km. Wskaźnik koncentracji dla planowanych sieci (7,2 km)  
i planowanej liczby mieszkańców (870) obsługiwanych przez planowaną sieć wynosi  
120,8 mk/km i jest zgodny ze wskaźnikiem koncentracji  określonym w § 3 ust. 4 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania 
obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. poz. 995). 

Aglomeracja posiada: 
− Oczyszczalnię Ścieków Szlachęcin, mechaniczno – biologiczną z podwyższonym 

usuwaniem związków azotu i fosforu zlokalizowaną w Szlachęcinie 7 o przepustowości 
Qśr/d = 5000 m3/d. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rów melioracji szczegółowej 
„A” w km 0 + 800 mający ujście do rzeki Warty w km 221 + 850.  

− Oczyszczalnię Ścieków Skoki, mechaniczno - biologiczną zlokalizowaną w Skokach przy 
ul. Topolowej 16 o przepustowości Qśr/d = 400 m3/d. Odbiornikiem oczyszczonych 
ścieków jest rzeka Wełna w km 20 + 560.  

− Oczyszczalnię Ścieków Rejowiec, mechaniczno – biologiczną (SBR) zlokalizowaną  
w miejscowości Rejowiec na działce ewidencyjnej nr 199 obręb: 0019 Rejowiec,  
o przepustowości Qśr/d = 50 m3/d. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rów 
melioracyjny w km 3 + 903 mający ujście do rzeki Mała Wełna w km 4 + 39.  

Oczyszczalnia ścieków w Skokach zostanie zlikwidowana po realizacji inwestycji  
pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic.” Ponadto po 
realizacji ww. inwestycji ścieki z miejscowości Stawiany i Pawłowo Skockie (dotychczas 
kierowane na oczyszczalnię ścieków w Rejowcu) zostaną skierowane do oczyszczalni 
ścieków w Szlachęcienie. Wszystkie ścieki z terenu aglomeracji będą oczyszczane  
w oczyszczalni ścieków w Szlachęcinie.  



Wielkość aglomeracji przekracza 2000 RLM, a zatem spełnia wymogi określone  
w art. 43 ust. 1 ustawy Prawo wodne.  

Równoważna liczba mieszkańców dla aglomeracji Murowana – Goślina wynosi  
38 943 RLM i obejmuje:  
− 19 530 RLM pochodzących od stałych mieszkańców aglomeracji korzystających  

z istniejącej sieci kanalizacyjnej,  
− 650 RLM pochodzących od osób przebywających czasowo na terenie aglomeracji 

korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej,  
− 3 271 RLM pochodzących od przemysłu odprowadzającego ścieki do istniejącej sieci 

kanalizacyjnej,  
− 147 RLM pochodzących do mieszkańców, którzy mają techniczną możliwość korzystania 

z istniejącej sieci kanalizacyjnej,   
− 9 473 RLM pochodzące od stałych mieszkańców aglomeracji, którzy będą korzystali  

z sieci kanalizacyjnej, która jest w trakcie realizacji,   
− 870 RLM pochodzących od stałych mieszkańców aglomeracji, którzy będą korzystali  

z planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej, 
− 4 059 RLM pochodzących od osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji 

(działkowcy), którzy będą korzystali z sieci kanalizacyjnej będącej w trakcie realizacji,  
− 800 RLM pochodzących od osób czasowo przebywających na terenie Jednostki 

Wojskowej, którzy będą korzystali z sieci kanalizacyjnej będącej w trakcie realizacji, 
− 143 RLM pochodzące od przemysłu odprowadzającego ścieki do zbiorników 

bezodpływowych. 
W związku z powyższym ulegnie zmianie Równoważna Liczba Mieszkańców (RLM), 

długość sieci oraz załącznik graficzny w postaci map. 
Wobec powyższego realizując kompetencje wynikające z art. 43 ust. 2a ustawy Prawo 

wodne w związku z art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz 
niektórych innych ustaw, po uzgodnieniu przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego  
z właściwymi organami administracji oraz po zasięgnięciu opinii zainteresowanych gmin 
podjęcie przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 
 


