
UCHWAŁA  

Nr XLIII/826/14 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 31 marca 2014 roku 

 
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Leszno  

 
 
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 Leszno o równoważnej liczbie mieszkańców 95 821. 

 
§ 2 

 

1. Aglomeracja Leszno obejmuje swym zasięgiem tereny miasta Leszno, gminy Lipno  
i gminy Święciechowa, objęte systemem kanalizacji zbiorczej zakończonym 
oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości Henrykowo.  

2. Obszar aglomeracji Leszno wyznacza się w oznaczonych na planie granicach, na terenie 
poniżej wymienionych miejscowości:  

1) miasta Leszno, 
2) w gminie Lipno: Lipno (część miejscowości), Mórkowo, Wilkowice, 

Gronówko (część miejscowości), 
3) w gminie Święciechowa: Święciechowa, Krzycko Małe, Gołanice, Długie 

Stare, Przybyszewo, Lasocice, Ogrody, Strzyżewice, Henrykowo.  

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

 
§ 3 

 
Traci moc rozporządzenie Nr 2/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2006 r.  
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Leszno (Dziennik Urzędowy Województwa 
Wielkopolskiego Nr 20, poz. 522) 
 

§ 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. 

 

                                                           
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 XLIII/826/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 31 marca 2014 roku 

 
Aglomeracja Leszno została wyznaczona rozporządzeniem Nr 2/06 Wojewody 

Wielkopolskiego. 
Prezydent Miasta Leszna pismem z dnia 8 sierpnia 2012 r. zwrócił się do Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego o wprowadzenie zmian w aglomeracji Leszno. Opracowany 
projekt uchwały w przedmiotowej sprawie, zgodnie z treścią art. 43 ust. 2a ustawy Prawo 
wodne, został skierowany 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 z miastem Leszno, 
gminą Lipno i gminą Święciechowa.  
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu odmówił zajęcia stanowiska  
w sprawie projektu uchwały wskazując na kwestie wymagające zmiany w części opisowej  
i graficznej planu aglomeracji. 
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu uzgodnił projekt uchwały.  
Rada Miejska Śmigla zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. 
Rada Gminy Lipno zaopiniowała negatywnie projekt uchwały ze względu na niespójność 
pomiędzy częścią opisową i graficzną planu aglomeracji w zakresie dotyczącym osady 
Maryszewice.  
Prezydent Miasta Leszna odmówił zaopiniowania projektu uchwały wskazując, iż nastąpi  
to po uwzględnieniu uwag Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu  
oraz Rady Gminy Lipno.  
Wójt Gminy Święciechowa odmówił zaopiniowania projektu uchwały wskazując  
na negatywną opinię Rady Gminy Lipno oraz uwagi Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Poznaniu.  

Następnie Prezydent Miasta Leszna pismem znak: GK-O.038.69.2012 z dnia 
24.07.2013 r. ponownie zwrócił się do Marszałka Województwa Wielkopolskiego  
o wprowadzenie zmian w aglomeracji Leszno, z uwzględnieniem zgłoszonych wcześniej 
uwag Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Rady Gminy Lipno.      
Nowe ustalenia odnoszące się do aglomeracji Leszno obejmują zmianę polegająca  
na wyłączeniu z terenu aglomeracji następujących miejscowości: z gminy Lipno 
(Maryszewice, Smyczyna, Targowisko, Radomicko, Klonówiec, Wyciążkowo, Goniembice, 
Koronowo, Żakowo, Ratowice, Górka Duchowna, Sulejewo), z gminy Śmigiel (Wydorowo, 
Sierpowo), z gminy Święciechowa (Długie Nowe, Niechłód, Piotrowice, Trzebiny). 
Powyższe miejscowości zostały wyłączone ze względu na wskaźnik koncentracji 
mieszkańców, który w tych miejscowościach wynosi poniżej 120 mieszkańców na 1 kilometr 
sieci kanalizacyjnej planowanej do realizacji. Dla miejscowości wyłączonych z aglomeracji 
zostanie opracowana alternatywna koncepcja oczyszczania ścieków komunalnych. 
Dodatkowo z terenu aglomeracji Leszno wyłączone zostały następujące miejscowości  
z terenu województwa dolnośląskiego, w powiecie górowskim: z gminy Góra (Brzeżany, 
Chróścina, Czernina, Glinka, Kruszyniec, Ligota, Łagiszyn, Radosław, Sławęcice, 
Strumienna, Strumyk, Sułków, Witoszyce) z gminy Niechlów (Wioska, Wronów, Siciny, 
Tarpno, Łękanów). Jak wynika z powołanego na wstępie pisma Prezydenta Miasta Leszna 
gminy Góra i Niechlów podjęły decyzję o wystąpieniu z aglomeracji Leszno i stworzeniu 
własnych odrębnych aglomeracji.  
W związku z powyższym ulegnie zmianie równoważna liczba mieszkańców (RLM), długość 
sieci oraz obszar i granice aglomeracji. 



Na podstawie przedstawionej nowej propozycji planu aglomeracji Leszno   
w ramach przeprowadzonej weryfikacji ustalono m.in., że na terenie aglomeracji długość 
istniejących sieci kanalizacyjnej wynosi 270,3 km w tym w mieście Leszno 186,82 km,  
w gminie Lipno 35,65 km oraz w gminie Święciechowa 47,83 km. Natomiast długość sieci 
planowanych do wykonania określono na 41,29 km, w tym w mieście Leszno 5,46 km,  
w gminie Lipno 15,65 km, a w gminie Święciechowa 20,18 km. Wskaźnik długości sieci  
dla  miasta Leszna, dla planowanych sieci (5,46 km) i liczby mieszkańców 3376 
obsługiwanych przez planowaną sieć wynosi 618,32 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). W gminie Lipno, na terenie której położone są dwa obszary chronionego 
krajobrazu (Krzywińsko – Osiecki wraz z zadrzewieniami gen. Dezyderego Chłapowskiego  
i kompleksem leśnym Osieczna-Góra oraz Kompleks leśny Śmigiel – Święciechowa)  
oraz cztery strefy ochronne ujęć wód podziemnych (ujęcia w Górce Duchownej, Żakowie, 
Radomicku i Goniembicach), wskaźnik koncentracji dla planowanych sieci (15,65 km)  
i liczby mieszkańców 1853 obsługiwanych przez planowaną sieć wynosi 118,40 mk/km. 
Natomiast w gminie Święciechowa, na terenie której położony jest Przemęcki Park 
Krajobrazowy, obszar chronionego krajobrazu (Kompleks leśny Śmigiel – Święciechowa), 
obszar Natura 2000 (Pojezierze Sławskie – obszar specjalnej ochrony ptaków) oraz pięć stref 
ochronnych ujęć wód podziemnych (ujęcia w Piotrowicach, Długich Starych, Przybyszewie, 
Święciechowie i Gołanicach), wskaźnik koncentracji dla planowanych sieci (20,18 km)  
i liczby mieszkańców 2021 obsługiwanych przez planowaną sieć wynosi 106,76 mk/km. 
Wskaźnik długości sieci dla gminy Lipno (118,40 mk/km) oraz dla gminy Święciechowa 
(100,15 mk/km) w obydwu przypadkach jest zgodny ze wskaźnikiem długości sieci 
określonym w § 3 ust. 6 przytoczonego wyżej rozporządzenia. 

Aglomeracja posiada mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków  
w miejscowości Henrykowo o przepustowości Qdśr równej 24 000 m3/d. Oczyszczalnia 
ścieków nie wymaga rozbudowy. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest Rów Polski.  

Wielkość aglomeracji przekracza 2000 RLM. Równoważna liczba mieszkańców  
dla aglomeracji Leszno wynosi 95 821 RLM i obejmuje 78 515 RLM mieszkańców 
aglomeracji, 697 RLM turystów oraz 16 609 RLM pochodzących od pozostałych 
wytwórców(przemysł i usługi).   

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

Niniejsza uchwała ustala granice i obszar aglomeracji Leszno. Zgodnie  
z art. 208 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze 
zm.) 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. 


