UCHWAŁA
Nr XXXV/699/13
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Komorniki
Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (jednolity tekst
Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala,
co następuje:
§1
Wyznacza się aglomerację Komorniki o równoważnej liczbie mieszkańców 23 330.
§2
1.

Aglomeracja Komorniki obejmuje swym zasięgiem tereny gminy Komorniki i część
miasta Luboń, objęte systemem kanalizacji zbiorczej zakończonym oczyszczalnią
ścieków zlokalizowaną w Łęczycy.

2.

Obszar aglomeracji Komorniki wyznacza się w oznaczonych na planie granicach, na
terenie wymienionych miejscowości: Głuchowo, Komorniki, Łęczyca, Plewiska,
Rosnowo, Rosnówko, Szreniawa, Walerianowo, Wiry, Chomęcice (z wyłączeniem
przysiółka Wypalanki), części miasta Luboń (ulice Nowiny, Kręta, Polna, Bluszczowa,
Oliwkowa i Rumiankowa).

3.

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

Traci moc Rozporządzenie Nr 89/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 maja 2006 r.
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Komorniki (Dziennik Urzędowy Województwa
Wielkopolskiego Nr 83, poz. 2102).
§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.

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXXV/699/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 24 czerwca 2013 roku
Aglomeracja Komorniki została wyznaczona Rozporządzeniem Nr 89/06 Wojewody
Wielkopolskiego z dnia 9 maja 2006 r.
Wójt Gminy Komorniki pismem znak: WI.7021.7.10.2012 z dnia 29 lipca 2012 r.
zwrócił się do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o wprowadzenie zmian do
aglomeracji Komorniki.
Nowe ustalenia odnoszące się do aglomeracji Komorniki obejmują zmianę polegającą
na wyłączeniu z aglomeracji części miejscowości Chomęcice (przysiółek Wypalanki), ze
względu na wskaźnik koncentracji mieszkańców, który wynosi poniżej 120 mieszkańców na
km sieci kanalizacyjnej planowanej do realizacji. Dla części miejscowości Chomęcice
(przysiółek Wypalanki) wyłączonej z aglomeracji zostanie opracowana alternatywna
koncepcja oczyszczania ścieków komunalnych. Dodatkowo do aglomeracji Komorniki
włączona zostanie część miasta Luboń (ulice: Nowiny, Kręta, Polna, Bluszczowa, Oliwkowa
i Rumiankowa).
W związku z powyższym ulegnie zmianie Równoważna Liczba Mieszkańców (RLM),
długość sieci oraz obszar i granice aglomeracji.
Na podstawie przedstawionej nowej propozycji planu aglomeracji Komorniki
w ramach przeprowadzonej weryfikacji ustalono m.in., że na terenie aglomeracji długość
istniejących sieci kanalizacyjnej wynosi 115,41 km, nie planuje się rozbudowy istniejącej
sieci. Wskaźnik długości sieci obliczony wg § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji
(Dz. U. z 2010 r. Nr 137, poz. 922), dla istniejących sieci (115,41 km) i liczby mieszkańców
19800 mk obsługiwanych przez istniejącą sieć wynosi średnio ok. 171,6 mk/km i jest wyższy
od wskaźnika długości sieci tj. nie mniej niż 120 mieszkańców na 1 km sieci.
Aglomeracja posiada biologiczną oczyszczalnię ścieków w Łęczycy o przepustowości
Qdśr równej 3827 m3/d. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Wirynka.
Wielkość aglomeracji przekracza 2000 RLM. Równoważna liczba mieszkańców
dla aglomeracji Komorniki wynosi 23 330 RLM i obejmuje 23 180 RLM mieszkańców
gminy Komorniki i 150 RLM miasta Luboń.
Wszystkie wymienione w uchwale nazwy miejscowości są zgodne z Wykazem
urzędowych nazw miejscowości.
Niniejsza uchwała ustala nowe granice i obszar aglomeracji Komorniki. Zgodnie
z art. 208 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (jednolity tekst Dz. U. z 2012 r.
poz. 145 ze zm.) gmina tworząca aglomeracje ma obowiązek zrealizować system kanalizacji
zbiorczej dla ścieków komunalnych zakończony oczyszczalnią ścieków w terminie
określonym w Krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych.
Uchwała nie narusza obowiązków gmin w zakresie odprowadzania i oczyszczania
ścieków komunalnych wynikających z przepisów o samorządzie gminnym.
Wobec powyższego realizując kompetencje wynikające z art. 43 ust. 2a ustawy Prawo
wodne po uzgodnieniu z właściwymi organami administracji oraz po zasięgnięciu opinii
zainteresowanych gmin podjęcie przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego niniejszej
uchwały jest uzasadnione.

