
 
 
 

Uchwała Nr XXII/596/16 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 26 września 2016 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Konin 
 

 
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 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XLIX/961/14 z dnia 29 września 
2014 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Konin (Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2014 r.  
poz. 5385) wprowadza się następujące zmiany:  
 

1) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

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

1) miasto Konin z wyłączeniem ulic Janowska i Beniowska, 

2) Brzeźno ul. Miodowa, w gminie Krzymów.” 

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. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do uchwały Nr XXII/596/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 26 września 2016 roku 

 
Aglomeracja Konin została wyznaczona uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

Nr XLIX/961/14 z dnia 29 września 2014 roku. 
Prezydent Miasta Konina złożył wniosek o zmianę aglomeracji Konin. 
Na podstawie przedstawionej nowej propozycji planu aglomeracji Konin w ramach 

przeprowadzonej weryfikacji ustalono m.in., że na terenie aglomeracji długość istniejących 
sieci kanalizacyjnych wynosi 210,61 km. Sieci te obsługują 74 887 mieszkańców,  
w tym 74 523 stałych mieszkańców aglomeracji i 364 osób czasowo przebywających  
na terenie aglomeracji. Na terenie gminy Konin, w rejonie strefy ochronnej ujęcia wód 
podziemnych „Kurów” w Koninie oraz obszaru Natura 2000 „Dolina Środkowej Warty”, 
planowane jest wykonanie 2,76 km sieci kanalizacyjnej. Wskaźnik koncentracji  
dla planowanych sieci (2,76 km) i planowanej liczby mieszkańców (251) obsługiwanych 
przez planowaną sieć wynosi 90,94 mk/km i jest zgodny ze wskaźnikiem koncentracji 
określonym w § 3 ust. 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r.  
w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. poz. 995). 

Dodatkowe ustalenia odnoszące się do aglomeracji Konin obejmują zmianę polegającą  
na włączeniu do aglomeracji ulicy Osada w mieście Konin. 

Wielkość aglomeracji przekracza 2000 RLM, a zatem spełnia wymogi określone w art. 43 
ust.1 ustawy Prawo wodne. Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji Konin wynosi  
101 000 RLM i obejmuje:  
− 74 523 RLM pochodzące od stałych mieszkańców aglomeracji korzystających  

z istniejącej sieci kanalizacyjnej,  
− 364 RLM pochodzące od osób czasowo przebywających w aglomeracji korzystających  

z istniejącej sieci kanalizacyjnej, 
− 25 423 RLM pochodzące od przemysłu podłączonego do istniejącej sieci kanalizacyjnej, 
− 251 RLM pochodzących od stałych mieszkańców aglomeracji, którzy będą korzystali  

z planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej, 
− 439 RLM pochodzących od mieszkańców odprowadzających ścieki do indywidualnych 

systemów oczyszczania ścieków (zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie 
ścieków).  
W związku z powyższym ulegnie zmianie długość sieci i załącznik graficzny w postaci 

map. 
Wszystkie wymienione w uchwale nazwy miejscowości są zgodne z Wykazem 

urzędowym nazw miejscowości. 
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 zainteresowanych gmin.  
 
 
 
 
 
 
 


