
   

 

UCHWAŁA NR XXIII/648/16 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 31 października 2016 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mosina-Puszczykowo 

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

§ 1. W uchwale Nr XVIII/300/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 stycznia 2012 r.  
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mosina-Puszczykowo (Dz. Urz. Woj. Wiel. poz. 918), zmienionej 
uchwałą Nr LI/977/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 października 2014 r.  
zmieniającą uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mosina-Puszczykowo (Dz. Urz. Woj. Wiel. 
poz. 6109), wprowadza się następujące zmiany:  
1)  § 1. otrzymuje brzmienie:  

„§ 1. Wyznacza się aglomerację Mosina-Puszczykowo o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM)   

37 620.” 

2)  § 2. ust. 2 otrzymują brzmienie: 

„2. Obszar aglomeracji Mosina-Puszczykowo wyznacza się w oznaczonych na planie granicach,  
na terenie miejscowości: 

 
1) w gminie Mosina: Mosina, Baranowo, Baranówko, Drużyna, Konstantynowo, Krajkowo, Krosinko, 

Krosno, Ludwikowo, Nowinki, Pecna, Rogalinek, Sasinowo, Sowiniec, Sowinki,  

2) w gminie Puszczykowo: Puszczykowo.” 

 

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. 

 
 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do uchwały Nr XXIII/648/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 31 października 2016 roku 

 

Aglomeracja Mosina-Puszczykowo została utworzona uchwałą Nr XVIII/300/12 Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wyznaczenia 
aglomeracji Mosina-Puszczykowo, zmienioną uchwałą Nr LI/977/14 Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 27 października 2014 r.  zmieniającą uchwałę w sprawie wyznaczenia 
aglomeracji Mosina-Puszczykowo.  

Burmistrz Gminy Mosina, złożył wniosek o zmianę granic aglomeracji Mosina-
Puszczykowo. 

Na podstawie przedstawionej nowej propozycji planu aglomeracji Mosina-Puszczykowo, 
w ramach przeprowadzonej weryfikacji ustalono m.in., że na terenie aglomeracji długość 
istniejących sieci kanalizacyjnych wynosi 241,42 km. Sieci te obsługują  
29 080 mieszkańców, w tym 28 831 stałych mieszkańców aglomeracji oraz 249 osób czasowo 
przebywających w aglomeracji. Ponadto na terenie aglomeracji zamieszkuje 2 080 stałych 
mieszkańców aglomeracji mających techniczną możliwość korzystania z już istniejących sieci 
kanalizacyjnych. Natomiast długość sieci planowanych do wykonania wynosi 2,72 km. 
Wskaźnik koncentracji dla planowanych sieci (2,72 km) i planowanej liczby mieszkańców 
(481) obsługiwanych przez planowaną sieć wynosi 176,83 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). 

Dodatkowe ustalenia odnoszące się do aglomeracji Mosina-Puszczykowo obejmują zmianę 
polegającą na wyłączeniu z terenu aglomeracji miejscowości Rogalin. 
Powyższa miejscowość została wyłączona ze względu na wskaźnik koncentracji, który 
wynosi poniżej 120 mieszkańców na 1 kilometr sieci kanalizacyjnej planowanej do realizacji.  
Dla miejscowości wyłączonej z aglomeracji zostanie opracowana alternatywna koncepcja 
oczyszczania ścieków komunalnych.  

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 Mosina-Puszczykowo wynosi 37 620 RLM i obejmuje: 

- 28 831 RLM pochodzących od stałych mieszkańców aglomeracji korzystających  
z istniejących sieci kanalizacyjnych, 

- 249 RLM pochodzących od osób czasowo przebywających w aglomeracji podłączonych  
do istniejących sieci kanalizacyjnych, 

- 5 714 RLM pochodzących od przemysłu odprowadzającego ścieki do istniejącej sieci 
kanalizacyjnej,  

- 481 RLM pochodzących od stałych mieszkańców aglomeracji, którzy będą korzystali  
z sieci kanalizacyjnej planowanej do budowy, 

- 2 080 RLM pochodzących od stałych mieszkańców aglomeracji planowanych  
do podłączenia do istniejących sieci kanalizacyjnych, 

- 70 RLM pochodzących do stałych mieszkańców aglomeracji korzystających  
z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych, 



- 195 RLM pochodzących od przemysłu odprowadzającego ścieki do zbiorników 
bezodpływowych.   

Wszystkie wymienione w uchwale nazwy miejscowości są zgodne z Wykazem 
urzędowych nazw miejscowości. 

Niniejsza uchwała ustala granice i obszar aglomeracji Mosina-Puszczykowo. 

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. 

 


