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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR 454 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 9 grudnia 2020 r. 

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Konin. 

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo Wodne (Dz. U. 2020 r. poz. 

310 ze zm.) aglomerację wyznacza, w drodze uchwały będącej aktem prawa 

miejscowego, odpowiednia rada gminy. 

Uchwałą nr XLIX/961/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 września 

2014 r., zmienioną uchwałą nr XXII/596/16 z dnia 26 września 2016 roku, została 

wyznaczona aglomeracja Konin w skład, której weszło Miasto Konin - jako gmina 

wiodąca w aglomeracji oraz Gmina Krzymów. W obszar i granice aglomeracji została 

włączona ul. Miodowa w miejscowości Brzeźno Gmina Krzymów. 

Stosownie do art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 

r., poz. 310, ze zm.) uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Konin zachowuje 

moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 roku. W związku z powyższym, zachodzi 

konieczność ponownego wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Konin  

i przyjęcia jej uchwałą Rady Miasta Konina w terminie do 31 grudnia 2020 r. 

W wyniku przeprowadzonego przez Prezydenta Miasta Konina przeglądu obszarów i 

granic aglomeracji stwierdzono, że ze względu na rozwój skanalizowania terenu 

gminy oraz zmianę liczby mieszkańców aglomeracji zachodzi potrzeba 

zaktualizowania granic i obszaru aglomeracji, a także rzeczywistej równoważnej liczby 

mieszkańców (RLM) na terenie aglomeracji. 

Aglomeracja Konin została wyznaczona na obszarze gmin Miejskiej Konin i części 

gminy Krzymów, z tego względu zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) w dniu 14 października 2020 

r. zostało zawarte porozumienie międzygminne w sprawie współdziałania przy 

wyznaczeniu aglomeracji Konin. 

Podstawę wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Konin stanowiły miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz wieloletnie plany rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Prezydent Miasta Konina pismem OŚ.6324.10.2020  z dnia 03.11.2020 r. złożył 

wniosek o uzgodnienie granic i obszaru aglomeracji Konin przez Państwowe 
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Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole oraz pismem 

OŚ.6324.10.2020 z dnia  03.11.2020 r. zwrócił się o uzgodnienie tej kwestii przez 

Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Poznaniu. Wskazane wyżej organy 

uzgodniły projekt: 

1) Postanowieniem nr PO.ZZŚ.3.417.15.2020.RG.2 Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole z dnia 27.11.2020 r., 

2) Postanowieniem nr WPN-I.070.179.2020.PK Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Poznaniu z dnia 19.11.2020 r. 

Wielkość aglomeracji przekracza 2000 równoważnej liczby mieszkańców (RLM), 

a zatem spełnia wymogi określone w art. 86 ust. 1 ustawy Prawo wodne. 

Niniejsza uchwała nie narusza obowiązków gminy w zakresie odprowadzania 

i oczyszczania ścieków komunalnych wynikających z przepisów o samorządzie 

gminnym. 

W związku z powyższym podjęcie ww. uchwały jest w pełni uzasadnione 

Wiceprzewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/Wiesław Steinke 
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