
UCHWAŁA NR 454 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 9 grudnia 2020 r. 

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Konin. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku z art. 87 ust. 1 i art. 565 ust. 2 

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, ze zm.) - Rada 

Miasta Konina uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Wyznacza się aglomerację Konin o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 101 000 

z dwoma oczyszczalniami ścieków, zlokalizowanymi na terenie Miasta Konina, której 

obszar obejmuje Miasto Konin z wyłączeniem części terenów przy ulicy Janowskiej 

i Beniowskiej oraz część Gminy Krzymów, obejmującą ulicę Miodową w miejscowości 

Brzeźno. 

§ 2.  

Część opisowa niniejszej uchwały, zawierająca podstawowe informacje dotyczące 

charakterystyki aglomeracji, stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 3.  

Część graficzna niniejszej uchwały zawierająca mapę aglomeracji określającą jej 

granice i położenie w stosunku do najważniejszych obiektów infrastruktury i obszarów 

chronionych, stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 4.  

Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

nr XLIX/961/14 z dnia 29 września 2014 r., zmienioną uchwałą nr XXII/596/16 z dnia 

26 września 2016 roku, które tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, 

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

poz. 310 ze zm.). 

§ 5.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

Wiceprzewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/Wiesław Steinke 
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