UCHWAŁA
Nr XLIX/961/14
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 29 września 2014 roku
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Konin
Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r.
poz. 145 ze zm.)1 Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:
§1
Wyznacza się aglomerację Konin o równoważnej liczbie mieszkańców 101 000.
§2
1.

Aglomeracja Konin obejmuje swym zasięgiem tereny miasta Konin i gminy Krzymów,
objęte systemem kanalizacji zbiorczej, zakończonym oczyszczalnią ścieków Konin
Prawy Brzeg, zlokalizowaną w Koninie przy ul. Poznańskiej 49 oraz oczyszczalnią
ścieków Konin Lewy Brzeg, zlokalizowaną w miejscowości Rumin 11 B, w granicach
administracyjnych gminy Stare Miasto.

2.

Obszar aglomeracji Konin wyznacza się w oznaczonych na planie granicach, na terenie
wymienionych miejscowości:
1) miasto Konin z wyłączeniem: ulic Osada, Janowska i Beniowska,
2) Brzeźno ul. Miodowa, w gminie Krzymów.

3.

Obszar i granice aglomeracji Konin zostały oznaczone na mapie w skali 1:10 000,
stanowiącej załącznik 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.

1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r., poz. 951 i poz. 1513
oraz z 2013 r., poz. 21 i poz. 165.

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XLIX/961/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 29 września 2014 roku
Prezydent Miasta Konina pismem znak: OŚ.6324.3.2013 z dnia 16 lipca 2013 r.
zwrócił się do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o połączenie obszarów aglomeracji:
Konin Prawy Brzeg i Konin Lewy Brzeg wraz z jednoczesnym utworzeniem jednej
aglomeracji Konin. Opracowane założenia projektu uchwały w przedmiotowej sprawie,
zgodnie z treścią art. 43 ust. 2a ustawy Prawo wodne, zostały skierowane do uzgodnień
z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu i Regionalnym
Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz do zaopiniowania przez zainteresowane
gminy – w tym przypadku przez Radę Miasta Konina, Radę Gminy Stare Miasto i Radę
Gminy Krzymów.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zwrócił się o uzupełnienie
dokumentacji. Po przedłożeniu uzupełnień uzgodnił założenia do projektu uchwały.
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu uzgodnił założenia do
projektu uchwały.
Rada Miasta Konina zaopiniowała pozytywnie założenia do projektu uchwały.
Rada Gminy Stare Miasto zaopiniowała negatywnie założenia do projektu uchwały, ze
względu na włączenie do obszaru aglomeracji Konin miejscowości Żychlin znajdującej się
w granicach obszaru aglomeracji Stare Miasto.
Rada Gminy Krzymów zaopiniowała pozytywnie założenia do projektu uchwały wskazując
jednocześnie, iż miejscowość Żychlin powinna pozostać w granicach obszaru aglomeracji
Stare Miasto.
Następnie Prezydent Miasta Konina pismem znak: OŚ.6324.3.2013 z dnia
17.02.2014 r. zaktualizował wniosek z dnia 16 lipca 2013 r., w którym odstąpił od włączenia
do obszaru aglomeracji Konin miejscowości Żychlin.
Nowa aglomeracja Konin obejmuje tereny aglomeracji Konin Lewy Brzeg i Konin
Prawy Brzeg, z wyłączeniem ulicy Osada z terenu miasta Konin, ze względu na wskaźnik
koncentracji mieszkańców, który wynosi poniżej 120 mieszkańców na kilometr sieci
kanalizacyjnej planowanej do realizacji. Dla wyżej wymienionej ulicy wyłączonej
z terenu aglomeracji zostanie opracowana alternatywna koncepcja oczyszczania ścieków
komunalnych. Z terenu miasta Konin wyłączone zostały również ulice: Janowska
i Beniowska, ze względu na istniejącą sieć kanalizacyjną zakończoną lokalną oczyszczalnią
ścieków Janów (RLM < 2000).
Na podstawie przedstawionej propozycji planu aglomeracji Konin w ramach
przeprowadzonej weryfikacji ustalono m.in., że na terenie aglomeracji długość istniejących
sieci kanalizacyjnych wynosi 199,40 km. Sieci te obsługują 76668 osób, w tym
76304 mieszkańców oraz 364 osoby przebywające czasowo na terenie aglomeracji.
Dodatkowo na terenie aglomeracji Konin długość sieci w trakcie realizacji określono na
5,46 km, do której podłączonych zostanie 853 mieszkańców. Natomiast długość sieci
planowanych do wykonania wynosi 0,85 km. Wskaźnik długości sieci dla planowanych sieci
(0,85 km) i planowanej liczby 110 mieszkańców wynosi 129 mk/km i jest zgodny ze

wskaźnikiem długości sieci określonym w § 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).
Aglomeracja posiada biologiczną oczyszczalnię ścieków (Konin Prawy Brzeg)
z podwyższonym usuwaniem biogenów, zlokalizowaną w Koninie przy ul. Poznańskiej 49
o przepustowości Qdśr = 16 000 m3/d., której odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka
Warta (wylot w kilometrze 400+070) oraz biologiczną oczyszczalnię ścieków (Konin Lewy
Brzeg) z podwyższonym usuwaniem biogenów, zlokalizowaną w miejscowości Rumin 11B
na terenie gminy Stare Miasto o przepustowości Qdśr = 8 000 m3/d., której odbiornikiem
ścieków oczyszczonych są wody otwartego kanału (działka 1836, obręb Przedziałki) i dalej
z odpływem do rzeki Warty w kilometrze 401+300.
Wielkość aglomeracji przekracza 2000 RLM. Równoważna liczba mieszkańców dla
aglomeracji Konin wynosi 101 000 RLM i obejmuje 76 668 RLM pochodzących od
mieszkańców oraz osób przebywających czasowo na terenie aglomeracji podłączonych do
istniejącej sieci kanalizacyjnej, 853 RLM pochodzących od mieszkańców, którzy zostaną
podłączeni do sieci kanalizacyjnej będącej w trakcie realizacji, 110 RLM pochodzących od
osób, które będą podłączone do planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej, 22 559 RLM
pochodzących od zakładów przemysłowych odprowadzających ścieki do istniejącej sieci
kanalizacyjnej oraz 810 RLM pochodzących od przemysłu przewidzianego do podłączenia do
planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej.
Wszystkie wymienione w uchwale nazwy miejscowości są zgodne z Wykazem
urzędowych nazw miejscowości.
Niniejsza uchwała ustala granice i obszar aglomeracji Konin. Zgodnie
z art. 208 ust.1 ustawy Prawo wodne, gminy tworzące aglomeracje mają 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.

