
 

UCHWAŁA  

Nr XLIX/954/14 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 29 września 2014roku 

 
w sprawie likwidacji aglomeracji Malanów   

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

 
§ 1 

 
Likwiduje się aglomerację Malanów. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 
§ 3 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

do uchwały Nr XLIX/954/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 29 września 2014 roku 

 
Aglomeracja Malanów została wyznaczona rozporządzeniem Nr 80/06 Wojewody 

Wielkopolskiego z dnia 9 maja 2006 r.  
Wójt Gminy Malanów pismem znak: RIR.6324.1.2014.ŁK z dnia 21 maja 2014 r. 

zwrócił się do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o likwidację aglomeracji Malanów.  
Na podstawie nowych ustaleń stwierdzono, że na terenie aglomeracji Malanów  

w miejscowości Malanów istnieje oczyszczalnia ścieków typu „Lemna”, która obsługuje  
1375 mieszkańców miejscowości Malanów korzystających z 7,8 km istniejących sieci 
kanalizacyjnych. Do wybudowania pozostała jeszcze sieć kanalizacyjna w miejscowościach 
Malanów, Feliksów i Grąbków, dla których planowana długość sieci wynosi 9,4 km, 
natomiast liczbę mieszkańców docelowo obsługiwanych przez planowaną sieć określono na 
1070 osób. Wskaźnik długości sieci dla planowanych sieci (9,4 km) i planowanej liczby 
mieszkańców (1070) obsługiwanych przez planowaną sieć wynosi 113,8 mk/km i jest 
mniejszy od wskaźnika długości sieci określonego 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). Na terenie aglomeracji Malanów ze 
zbiorczego systemu kanalizacji korzysta 1375 mieszkańców, w związku z tym aglomeracja 
Malanów nie spełnia wymogów określonych w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. 
Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.).  

Dla miejscowości wchodzących w skład likwidowanej aglomeracji zostanie 
opracowana alternatywna koncepcja oczyszczania ścieków komunalnych.  

Uchwała nie zmienia obowiązków gmin w zakresie odprowadzania i oczyszczania 
ścieków komunalnych wynikających z przepisów o samorządzie gminnym. 

Zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo 
wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 32, poz. 159), traci moc rozporządzenie  
Nr 80/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie wyznaczenia 
aglomeracji Malanów (Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 83, poz. 2093).  
 Wobec powyższego realizując kompetencje wynikające z art. 22 ust. 2 ustawy  
o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw i po zasięgnięciu opinii 
właściwych rad gmin, podjęcie przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego niniejszej 
uchwały jest uzasadnione. 
 
 
 


