
UCHWAŁA  

Nr LI/977/14 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 27 października 2014 roku 

 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mosina-Puszczykowo 
 
 
 
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 
 
W uchwale Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XVIII/300/12 z dnia 30 stycznia 
2012 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mosina-Puszczykowo (Dz. Urz. Woj. Wiel. 
poz. 918) wprowadza się następujące zmiany:  
 
1) § 1 otrzymuje brzmienie:  

„§ 1 
„ §1. Wyznacza się aglomerację Mosina-Puszczykowo o równoważnej liczbie mieszkańców  
38 377.” 
 
2)  załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

 
 

§ 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. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i poz. 1513,  
z 2013 r. poz. 21 i poz. 165 oraz z 2014 r. poz. 659 i poz. 850. 



 

 UZASADNIENIE 

do uchwały Nr LI/977/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 27 października 2014 roku 

 
 
 

Aglomeracja Mosina-Puszczykowo została wyznaczona uchwałą Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego Nr XVIII/300/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku (Dz. U. Woj. 
Wiel. z 2012 r. poz. 918).    

Gminą wiodącą w aglomeracji jest Gmina Mosina. Burmistrz gminy Mosina pismem 
znak: IK.7010.8.1/2013.MC z dnia 12 czerwca 2014 r., uzupełnionym pismem z dnia 14 lipca 
2014 r. złożył wniosek o zmianę granic aglomeracji Mosina-Puszczykowo. 

Zmiana Aglomeracji Mosina-Puszczykowo podyktowana jest wystąpieniem różnic 
pomiędzy załącznikiem graficznym, a częścią opisową uchwały Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego Nr XVIII/300/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku. Ponadto zmiana wynika  
z uaktualnienia danych dotyczących wytwarzanego ładunku ścieków przez przemysł oraz 
dotyczących ilości mieszkańców i miejsc noclegowych.  

Na podstawie przedstawionej nowej propozycji planu aglomeracji  
Mosina-Puszczykowo w ramach przeprowadzonej weryfikacji ustalono m.in., że na terenie 
aglomeracji długość istniejących sieci kanalizacyjnych wynosi 220 km. Sieci te obsługują  
25335 mieszkańców, w tym 24731 stałych mieszkańców aglomeracji oraz 604 osoby 
przebywające czasowo na terenie aglomeracji. Ponadto na terenie aglomeracji zamieszkuje 
1152 mieszkańców mających techniczną możliwość korzystania z już istniejącej sieci 
kanalizacyjnej. Natomiast długość sieci planowanych do wykonania wynosi 18,0 km. 
Wskaźnik koncentracji dla planowanych sieci (18,0 km) i planowanej liczby mieszkańców 
(5876) obsługiwanych przez planowaną sieć wynosi 326,44 mieszkańców na 1 km sieci 
kanalizacyjnej i jest zgodny ze wskaźnikiem koncentracji określonym w § 3 ust. 4 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania 
obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. poz. 995). 

Istniejąca oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w miejscowości Puszczykowo przy 
ul. Mocka 1 jest przeciążona pod względem hydraulicznym i wielkości ładunku 
zanieczyszczeń w ściekach poddawanych oczyszczaniu. W związku z tym do dnia 31 grudnia 
2015 r. zrealizowana zostanie rozbudowa i modernizacja przedmiotowej oczyszczalni 
ścieków. Po przeprowadzonej rozbudowie i modernizacji będzie to oczyszczalnia biologiczno 
– mechaniczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu i fosforu, zwiększy się też 
przepustowość do Qśr/d = 6 000 m3/d. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Warta 
w km 265+035. 

Zmianie ulega wartość identyfikowanego RLM, która wynosi 5992 RLM dla 
przemysłu oraz 626 RLM dla osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji. Ilość 
ścieków pochodzących z przemysłu i od osób czasowo przebywających na terenie 
aglomeracji wynika z monitoringu prowadzonego przez eksploratora oczyszczalni ścieków. 

Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji (RLM) dla aglomeracji  
Mosina-Puszczykowo wynosi 38377 RLM i obejmuje:  
− 24731 RLM pochodzące od stałych mieszkańców aglomeracji korzystających z istniejącej 

sieci kanalizacyjnej,  
− 604 RLM pochodzące od osób czasowo przebywających czasowo na terenie aglomeracji 

obsługiwanych przez istniejący system kanalizacyjny,  
− 2869 RLM pochodzące od przemysłu odprowadzającego ścieki do istniejącej sieci 

kanalizacyjnej,  



− 1152 RLM pochodzące do stałych mieszkańców aglomeracji, którzy mają techniczną 
możliwość korzystania z istniejącej sieci kanalizacyjnej,   

− 2498 RLM pochodzące od przemysłu, który zostanie włączony do sieci kanalizacyjnej do 
roku 2015, 

− 5876 RLM pochodzące od stałych mieszkańców aglomeracji planowanych do obsługi 
przez nowobudowane sieci kanalizacyjne,  

− 22 RLM pochodzące od osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji 
obsługiwanych przez systemy indywidualne,  

− 625 RLM pochodzące od przemysłu odprowadzającego ścieki do zbiorników 
bezodpływowych. 

Aglomeracja przekracza 2000 RLM, a zatem spełnia wymogi określone w art. 43 ust. 1 
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.).  

W związku z powyższym ulegnie zmianie równoważna liczba mieszkańców 
aglomeracji (RLM), długość sieci oraz załącznik graficzny w postaci map. 

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

Sejmik Województwa Wielkopolskiego podejmuje niniejszą uchwałę po uzgodnieniu 
przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego z właściwymi organami administracji oraz 
po zasięgnięciu opinii zainteresowanych gmin.    
 

 
 


