
UCHWAŁA NR XXXVII/892/17
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 23 października 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wijewo

Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121
i poz. 60), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/580/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie: 
wyznaczenia aglomeracji Wijewo (Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2010 r. Nr 13, poz. 435; z 2016 r. poz. 5832),

§ 1. otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Wyznacza się aglomerację Wijewo o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM)  3 616”.

§ 2. Załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego.



 

 

Załącznik do uchwały Nr XXXVII/892/17 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 23 października 2017 roku 

 
 



 



 



 



 



UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXVII/892/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

z dnia 23 października 2017 roku

Aglomeracja Wijewo została utworzona uchwałą Nr XLI/580/09 Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wijewo zmienioną
uchwałą Nr XXII/582/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2016 r.

Wójt Gminy Wijewo, złożył wniosek o zmianę granic aglomeracji Wijewo.
Na podstawie przedstawionej nowej propozycji planu aglomeracji Wijewo, w ramach przeprowadzonej

weryfikacji ustalono m.in., że na terenie aglomeracji długość istniejących sieci kanalizacyjnych wynosi
13,20 km. Sieci te obsługują 1 220 stałych mieszkańców aglomeracji. Ponadto
na terenie aglomeracji Wijewo w trakcie realizacji jest 15,69 km sieci kanalizacyjnych. Sieci te będą
obsługiwały 1 310 mieszkańców w tym 1 259 stałych mieszkańców aglomeracji oraz 51 osób czasowo
przebywających w aglomeracji. Natomiast długość sieci planowanych do wykonania w miejscowościach:
Potrzebowo oraz Wijewo położnych na terenie obszaru Chronionego Krajobrazu Przemęcko
– Wschowskiego i kompleksu Leśnego Włoszakowice oraz obszaru Natura 2000 Pojezierze Sławskie,
wynosi: 7,30 km. Wskaźnik koncentracji dla planowanych sieci (7,30 km) i planowanej liczby
mieszkańców (764) obsługiwanych przez planowaną sieć wynosi 104,66 mk/km i jest zgodny

ze wskaźnikiem długości sieci określonym w § 3 ust. 5 pkt 4 i ust. 6 rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. poz. 995).

Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji (RLM) dla aglomeracji Wijewo wynosi
3 616 RLM i obejmuje:

- 1 220 RLM pochodzących od stałych mieszkańców aglomeracji korzystających z istniejących sieci
kanalizacyjnych,

- 1 259 RLM pochodzących od stałych mieszkańców planowanych do przyłączenia do sieci
kanalizacyjnych będących w trakcie realizacji,

- 51 RLM pochodzących od osób czasowo przebywających w aglomeracji planowanych do przyłączenia
do sieci kanalizacyjnych będących w trakcie realizacji,

- 756 RLM pochodzące do stałych mieszkańców aglomeracji planowanych do przyłączenia do sieci
kanalizacyjnych planowanych do budowy,

- 8 RLM pochodzących od osób czasowo przebywających w aglomeracji planowanych
do przyłączenia do sieci kanalizacyjnych planowanych do budowy,

- 263 RLM pochodzące od przemysłu odprowadzającego ścieki do istniejących sieci kanalizacyjnych,

- 59 RLM pochodzących do stałych mieszkańców aglomeracji korzystających z indywidualnych systemów
oczyszczania ścieków komunalnych.
Wszystkie wymienione w uchwale nazwy miejscowości są zgodne z Wykazem urzędowych nazw

miejscowości.
Niniejsza uchwała ustala granice i obszar aglomeracji Wijewo.
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 zainteresowanej gminy.




