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Uchwała Nr XXII/588/16 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 26 września 2016 r. 

w sprawie likwidacji aglomeracji Grzymiszew, gmina Tuliszków 

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz 
niektórych innych ustaw  (Dz. U. Nr 32, poz. 159 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala,  
co następuje: 

§ 1 

Likwiduje się aglomerację Grzymiszew, gmina Tuliszków, wyznaczoną rozporządzeniem Nr 182/06 
Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 września 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Grzymiszew, 
gmina Tuliszków (Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 153, poz. 3660). 

§ 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. 
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Uzasadnienie 

do uchwały Nr XXII/588/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 26 września 2016 roku 

Aglomeracja Grzymiszew, gmina Tuliszków została wyznaczona rozporządzeniem Nr 182/06 Wojewody 
Wielkopolskiego z dnia 11 września 2006 r. 

Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków pismem znak: RRG.LO.621.6.2014 z dnia 31 lipca 2014 r., 
uzupełnionym pismami z dnia 14 października 2014 r., 18 lutego 2016 r. oraz 4 kwietnia 2016 r., złożył 
wniosek o połączenie obszarów aglomeracji Tuliszków oraz Grzymiszew, gmina Tuliszków w celu utworzenia 
jednej aglomeracji Tuliszków.  

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw aglomeracje 
wyznaczone przed dniem 15 listopada 2008 r. sejmik województwa może zlikwidować w drodze uchwały.  
W związku z powyższym należy najpierw podjąć uchwałę likwidującą aglomerację Grzymiszew, gmina 
Tuliszków, a następnie wyznaczyć nową aglomerację Tuliszków.  

Miejscowości: Grzymiszew, Gozdów, Wielopole wejdą do aglomeracji Tuliszków. 
Należy również zaznaczyć, że dla pozostałych miejscowości wchodzących w skład likwidowanej 

aglomeracji zostanie opracowana alternatywna koncepcja oczyszczania ścieków komunalnych. 
Niniejsza uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego likwiduje aglomerację Grzymiszew, gmina 

Tuliszków. 
Uchwała nie zmienia obowiązków gmin w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych 

wynikających z przepisów o samorządzie gminnym. 
Wobec powyższego realizując kompetencje wynikające z art. 22 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy – Prawo 

wodne oraz niektórych innych ustaw i po zasięgnięciu opinii zainteresowanej gminy, podjęcie przez Sejmik 
Województwa Wielkopolskiego niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 


