
 
 
 
 
 

UCHWAŁA NR XXII/595/16 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 26 września 2016 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Leszno 

 
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, poz. 1250),  
Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XLIII/826/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 
2014 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Leszno (Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2014 r. poz. 2681) 
§ 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Wyznacza się aglomerację Leszno o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 87 697.” 

 
§ 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Uzasadnienie 

do uchwały Nr XXII/595/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 26 września 2016 roku 

 

Aglomeracja Leszno została wyznaczona uchwałą nr XLIII/826/14 Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2014 r. 

Prezydent Miasta Leszna złożył wniosek o zmianę aglomeracji Leszno. 

Nowa propozycja planu aglomeracji Leszno obejmuje zmianę równoważnej liczby 
mieszkańców (RLM) poprzez jej zmniejszenie do 87 697 RLM. Zmiana ta jest podyktowana 
spadkiem ilości mieszkańców Aglomeracji Leszno oraz wielkości ładunku zanieczyszczeń 
przemysłowych. 

Wielkość aglomeracji przekracza 2000 RLM, a zatem spełnia wymogi określone w art. 43 
ust. 1 ustawy Prawo wodne. Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji (RLM)  
dla aglomeracji Leszno wynosi 87 697 RLM i obejmuje: 

- 74 910 RLM pochodzących od stałych mieszkańców aglomeracji korzystających  
z istniejącej sieci kanalizacyjnej, 

- 697 RLM pochodzących od osób czasowo przebywających w aglomeracji podłączonych 
do istniejącej sieci kanalizacyjnej, 

- 12 090 RLM pochodzących od przemysłu podłączonego do istniejącej sieci 
kanalizacyjnej. 

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 
publicznej oraz po zasięgnięciu opinii zainteresowanych gmin. 

 


