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UCHWAŁA  

Nr XXII/594/16 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 26 września 2016 roku 
 

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Krzywiń, gmina Krzywiń   
 
 
 

Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r.  
poz. 469, poz. 1590, poz. 1642 i poz. 2295; z 2016 r. poz. 352), Sejmik Województwa 
Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1 Wyznacza się aglomerację Krzywiń, gmina Krzywiń o równoważnej liczbie 
mieszkańców (RLM) 8 227. 
 

§ 2. 1. Aglomeracja Krzywiń, gmina Krzywiń obejmuje swym zasięgiem tereny objęte 
systemem kanalizacji zbiorczej zakończonym oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną  
w miejscowości Jerka przy ul. Krótkiej (działki ewidencyjne nr: 872/1, 873/1; obręb: 0007 
Jerka). 

2. Obszar aglomeracji Krzywiń, gmina Krzywiń wyznacza się w oznaczonych na planie 
granicach, na terenie poniżej wymienionych miejscowości:  

1) Krzywiń (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr 862, 161/5, 469/7, 774; obręb: 
0001 Krzywiń),  

2) Jerka (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 210, 206, 202/4, 194, 289, 310/5, 
314, 319, 322/3, 825; obręb: 0007 Jerka), 

3) Łuszkowo (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 822, 875, 863, 732, 770/1, 
770/2, 769/1, 769/2, 771/2, 772, 795/4, 840/3, 796/2, 819/4, 995/2; obręb: 0011 
Łuszkowo). 

3. Obszar i granice aglomeracji Krzywiń, gmina Krzywiń zostały oznaczone na mapie  
w skali 1:25 000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 3. Traci moc rozporządzenie Nr 122/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 maja  
2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Krzywiń (Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 95, poz. 2330). 
 

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 
 

§ 5. 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/594/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 26 września 2016 roku 

 
 

 
Aglomeracja Krzywiń została wyznaczona rozporządzeniem Nr 122/06 Wojewody 

Wielkopolskiego z dnia 24 maja 2006 r.  
Burmistrz Gminy Krzywiń złożył wniosek o zmianę granic aglomeracji Krzywiń.  

Z uwagi na brak prawnej możliwości dokonania zmiany ww. rozporządzenia Wojewody 
Wielkopolskiego, Sejmik Województwa Wielkopolskiego, w oparciu o art. 43 ust. 2a ustawy 
Prawo wodne, podjął uchwałę o wyznaczeniu aglomeracji Krzywiń, gmina Krzywiń.   

Na podstawie przedstawionej nowej propozycji planu aglomeracji Krzywiń w ramach 
przeprowadzonej weryfikacji ustalono m.in., że na terenie aglomeracji długość istniejących 
sieci kanalizacyjnych wynosi 14,12 km. Sieci te obsługują 1 901 stałych mieszkańców 
aglomeracji. Natomiast długość sieci planowanych do wykonania w miejscowości Krzywiń 
wynosi 13,6 km. Wskaźnik koncentracji dla planowanych sieci (13,6 km) i planowanej liczby 
mieszkańców (1 659) obsługiwanych przez planowaną sieć wynosi 121,98 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). 

Ponadto w miejscowościach Jerka i Łuszkowo, położonych na terenie Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Krzywińsko-Osieckiego wraz z zadrzewieniami generała 
Dezyderego Chłapowskiego i kompleksem leśnym Osieczna-Góra oraz Parku 
Krajobrazowego im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego, posiadających 14,12 km sieci 
kanalizacyjnych planowane jest wykonanie 4,4 km kolektora przesyłowego łączącego 
powyższe miejscowości z nowo projektowaną oczyszczalnią ścieków w miejscowości 
Krzywiń. Wskaźnik koncentracji dla planowanych sieci oraz sieci istniejących (18,52 km)  
i planowanej liczby mieszkańców (1 901) obsługiwanych przez planowaną sieć wynosi 
102,64 mk/km i jest zgodny ze wskaźnikiem koncentracji określonym w § 3 ust. 5, pkt 4  
oraz ust. 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu 
wyznaczania obszaru i granic aglomeracji. 
Dodatkowe ustalenia odnoszące się do aglomeracji Krzywiń polegają na wyłączeniu 
z aglomeracji następujących miejscowości:  
1) Bielewo,  
2) Bieżyń,  
3) Cichowo,  
4) Czerwona Wieś,  
5) Gierłachowo,  
6) Jurkowo,  
7) Lubiń,  
8) Łagowo,  
9) Mościszki,  
10) Nowy Dwór,  
11) Rąbiń,  
12) Świniec,  
13) Wieszkowo,  
14) Zbęchy,  
15) Żelazno, 
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oraz następujących terenów:   
1) Krzywiń (działki ewidencyjne nr: 862, 161/5, 469/7, 774; obręb: 0001 Krzywiń), 
2) Jerka (działki ewidencyjne nr: 210, 206, 202/4, 194, 289, 310/5, 314, 319, 322/3, 825; 

obręb: 0007 Jerka),  
3) Łuszkowo (działki ewidencyjne nr: 822, 875, 863, 732, 770/1, 770/2, 769/1, 769/2, 

771/2, 772, 795/4, 840/3, 796/2, 819/4, 995/2; obręb: 0011 Łuszkowo).  
Powyższe miejscowości zostały wyłączone ze względu na wskaźnik koncentracji 
mieszkańców, który w tych miejscowościach wynosi poniżej 90 mieszkańców na 1 kilometr 
sieci kanalizacyjnej planowanej do realizacji. Dla terenów wyłączonych z aglomeracji 
przewidziano alternatywną koncepcje oczyszczania ścieków komunalnych.  

Na terenie gminy Krzywiń występują następujące formy ochrony przyrody:  
„Park Krajobrazowy im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego”, obszar chronionego krajobrazu: 
„Krzywi ńsko-Osiecki wraz  z zadrzewieniami gen. Dezyderego Chłapowskiego  
i kompleksem leśnym Osieczna-Góra”, obszary Natura 2000: „Zbiornik Wonieść”  
i „Zachodnie Pojezierze Krzywińskie”. 

Aglomeracja posiada mechaniczno – biologiczną oczyszczalnię ścieków 
zlokalizowaną w miejscowości Jerka przy ul. Krótkiej – działki ewidencyjne nr: 872/1, 873/1; 
obręb: 0007 Jerka o przepustowości Qśr/d = 220 m3/d. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych 
jest Struga Łagowska w km 3+950.  
W związku z planowaną likwidacją oczyszczalni ścieków w miejscowości Jerka  
i wybudowaniem oczyszczalni ścieków w miejscowości Krzywiń o przepustowości  
Qśr/d = 1 000 m3/d, ścieki pochodzące z aglomeracji Krzywiń będą oczyszczane docelowo  
na oczyszczalni ścieków w Krzywiniu. 

Wielkość aglomeracji przekracza 2000 RLM, a zatem spełnia wymogi określone  
w art. 43 ust. 1 ustawy Prawo wodne. Równoważna liczba mieszkańców dla aglomeracji 
Krzywiń wynosi 8 227 RLM i obejmuje:  
− 1 901 RLM pochodzących od stałych mieszkańców aglomeracji korzystających  

z  istniejącej sieci kanalizacyjnej,  
− 4 667 RLM pochodzących od przemysłu odprowadzającego ścieki do istniejącej sieci 

kanalizacyjnej,  
− 1 649 RLM pochodzących od stałych mieszkańców aglomeracji, którzy będą korzystali   

z planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej, 
− 10 RLM pochodzących od osób czasowo przebywających w aglomeracji, które będą 

korzystały z planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej 
Wszystkie wymienione w uchwale nazwy miejscowości są zgodne z Wykazem 

urzędowych nazw miejscowości. 
Niniejsza uchwała ustala granice i obszar aglomeracji Krzywiń. Zgodnie z art. 208 

ust.1 ustawy Prawo wodne gminy tworzące aglomeracje mają obowiązek zrealizować system 
kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w terminie określonym w Krajowym 
programie oczyszczania ścieków komunalnych.  

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. 
 


