
UCHWAŁA 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 25 lutego 2013 roku 

Nr XXXI/616/13 

 
w sprawie likwidacji aglomeracji Wysokie, w gminie Kramsk. 

 
 

 
Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy prawo wodne 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2011 r. Nr 32, poz. 159 ze zm.) Sejmik Województwa 
Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Likwiduje się aglomerację Wysokie o równoważnej liczbie mieszkańców 2 400. 

 
§2 
 

Traci moc Rozporządzenie Nr 29/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 marca 2006 r.  
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wysokie, w gminie Kramsk (Dziennik Urzędowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 47, poz. 1303). 

 
§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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 25 lutego 2013 roku 

Nr XXXI/616/13 

 

 
Aglomeracja Wysokie, w gminie Kramsk została wyznaczona Rozporządzeniem  

Nr 29/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 marca 2006 r.  
Wójt Gminy Kramsk pismem znak: RGW.602.2011 z dnia 3 grudnia 2011 r. zwrócił 

się do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o likwidację  aglomeracji Wysokie.  
Na podstawie nowych ustaleń stwierdzono, że długość planowanych sieci wynosi  

19 km, natomiast liczba mieszkańców docelowo obsługiwanych przez planowaną sieć 
określono na ok. 914 mk. Wskaźnik długości sieci obliczony wg  rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic 
aglomeracji (§ 3 ust. 4 - Dz. U. z 2010 r. Nr 137, poz. 922), dla planowanych sieci (19 km)  
i liczby mieszkańców 914 mk docelowo obsługiwanych przez planowaną sieć wynosi  
ok. 48 mk/km i jest niższy od wskaźnika długości sieci tj. nie mniej niż 120 mieszkańców  
na 1 km sieci. 

 Należy również zaznaczyć, że dla miejscowości wchodzących w skład likwidowanej 
aglomeracji zostanie opracowana alternatywna koncepcja oczyszczania ścieków 
komunalnych.  

Niniejsza uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego likwiduje aglomerację 
Wysokie, w gminie  Kramsk.  

Uchwała nie zmienia obowiązków gmin w zakresie odprowadzania i oczyszczania 
ścieków komunalnych wynikających z przepisów o samorządzie gminnym. 
 Wobec powyższego realizując kompetencje wynikające z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia  
5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw  
(Dz. U z 2011 r. Nr 32, poz. 159 ze zm.) i po zasięgnięciu opinii zainteresowanej gminy 
podjęcie przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


