
UCHWAŁA  

Nr VI/151/15 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 27 kwietnia 2015 roku 

 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mieścisko 
 
 
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 Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala co następuje: 
 

§ 1 
 
W uchwale Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXXVII/525/09 z dnia 20 lipca  
2009 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mieścisko (Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 163,  
poz. 2788) wprowadza się następujące zmiany:  
 
1) § 1 otrzymuje brzmienie:  
 

„Wyznacza się aglomerację Mieścisko o równoważnej liczbie mieszkańców 2 614”. 
 

2) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie 
 
„Obszar aglomeracji Mieścisko wyznacza się w oznaczonych na planie granicach, na 
terenie następujących miejscowości: Mieścisko (z wyłączeniem działek ewidencyjnych 
nr: 9, 11, 12, 17/1, 19/1, 19/4, 28, 31/4, 35, 45/1, 46/1, 47/2, 47/3, 47/4, 47/5, 47/6, 51, 
55, 56/3, 56/6, 56/7, 56/9, 57, 62/1, 363, 374, 377, 596, 1043, 600/1, 746, 749, 752/7, 
754; obręb: 0008 Mieścisko) oraz Żabiczyn (z wyłączeniem działek ewidencyjnych  
nr: 5/1, 7/3, 8, 9/3, 11/1, 13, 14, 16; obręb: 0002 Żabiczyn)”. 
 

3) 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. 822, poz. 850 i poz.1146. 



UZASADNIENIE 

do uchwały Nr VI/151/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 27 kwietnia 2015 roku 

 
Aglomeracja Mieścisko została wyznaczona uchwałą Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego Nr XXXVII/525/09 z dnia 20 lipca 2009 roku w sprawie wyznaczenia 
aglomeracji Mieścisko 

Wójt Gminy Mieścisko pismem znak: OSR.6324.1.3.2014 z dnia 28 lipca 2014 r. 
uzupełnionym pismami z dnia 14 listopada 2014 r. oraz 10 lutego 2015 r., złożył wniosek  
o zmianę granic aglomeracji Mieścisko. 

Zmiana Aglomeracji Mieścisko podyktowana jest wystąpieniem zmian w planach 
zagospodarowania przestrzennego i koncepcji skanalizowania terenu gminy oraz 
uaktualnieniem danych dotyczących ilości mieszkańców i długości sieci.  
Na podstawie przedstawionej nowej propozycji planu aglomeracji Mieścisko w ramach 
przeprowadzonej weryfikacji ustalono m.in., że na terenie aglomeracji długość istniejących 
sieci kanalizacyjnych wynosi 27,406 km. Sieci te obsługują 2 614 stałych mieszkańców 
aglomeracji.  
Ponadto z obszaru aglomeracji Mieścisko wyłączone zostają w miejscowości Mieścisko 
działki ewidencyjne nr: 9, 11, 12, 17/1, 19/1, 19/4, 28, 31/4, 35, 45/1, 46/1, 47/2, 47/3, 47/4, 
47/5, 47/6, 51, 55, 56/3, 56/6, 56/7, 56/9, 57, 62/1, 363, 374, 377, 596, 1043, 600/1, 746, 749, 
752/7, 754; obręb: 0008 Mieścisko.  
Powyższe obszary zostały wyłączone ze względu na wskaźnik koncentracji, który na tych 
obszarach wynosi poniżej 120 mieszkańców na 1 km sieci kanalizacyjnej planowanej do 
realizacji. Dla miejscowości wyłączonych z aglomeracji została opracowana alternatywna 
koncepcja oczyszczania ścieków komunalnych.  
Dodatkowe ustalenia odnoszące się do aglomeracji Mieścisko obejmują zmianę polegająca na 
włączeniu do terenu aglomeracji miejscowości Żabiczyn (z wyłączeniem działek 
ewidencyjnych nr: 5/1, 7/3, 8, 9/3, 11/1, 13, 14, 16; obręb: 0002 Żabiczyn).  

Aglomeracja posiada biologiczną oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną  
w miejscowości Mieścisko (działka ewidencyjna nr 102/4; obręb: 0008 Mieścisko)  
o przepustowości Qśr/d = 400 m3/d. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rów melioracji 
„W-B1” leżący w zlewni rzeki Wełny. 

Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji (RLM) dla aglomeracji Mieścisko 
wynosi 2 614 RLM i obejmuje:  
− 2 614 RLM pochodzących od stałych mieszkańców aglomeracji korzystających  

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

W związku z powyższym ulegnie zmianie Równoważna Liczba Mieszkańców (RLM), 
długość sieci oraz załącznik graficzny w postaci map. 

Uchwała nie narusza obowiązków gminy w zakresie odprowadzania i oczyszczania 
ścieków komunalnych wynikających z przepisów o samorządzie gminnym.   

Sejmik Województwa Wielkopolskiego podejmuje niniejszą uchwałę po uzgodnieniu 
przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego z właściwymi organami administracji oraz 
po zasięgnięciu opinii zainteresowanej gminy.  
 

 
 


