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UCHWAŁA NR XXXV/273/20 

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

z dnia 29 października 2020 r. 

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mosina - Puszczykowo 

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  i  1378), art.  87  ust.  1, 4  i  art.  565  ust.  2  ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne 

(Dz. U. z 2020  r., poz. 310, 695, 782, 875  i  1378) oraz w  związku z  § 3  i  4 rozporządzenia Ministra 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów 

i granic aglomeracji (Dz. U., poz. 1586), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Wyznacza się aglomerację Mosina - Puszczykowo o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 

37 001. 

2. Obszar aglomeracji Mosina - Puszczykowo wyznacza się w granicach oznaczonych na mapie, 

stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały,  na terenie miejscowości: 

1) w gminie  Mosina: 

a) miasto Mosina, 

b) wsie: Baranowo, Baranówko, Drużyna, Konstantynowo, Krajkowo, Krosinko, Krosno, Ludwikowo, 

Nowinki, Pecna, Rogalinek, Sasinowo, Sowiniec, Sowinki. 

2) w gminie Puszczykowo – miasto Puszczykowo. 

3. Obszar aglomeracji Mosina - Puszczykowo obejmuje swoim zasięgiem tereny objęte systemem 

kanalizacji zbiorczej zakończonym oczyszczalnią ścieków w miejscowości Puszczykowo. 

4. Opis planu aglomeracji Mosina - Puszczykowo stanowi załącznik nr 1 do  uchwały. 

5. Obszar i granice aglomeracji Mosina - Puszczykowo zostały wyznaczone na mapie w skali 1:10 000, 

stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 2. Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą Nr XVIII/300/12 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mosina - Puszczykowo (Dz. 

Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 918 z późn. zm.), która straci moc z dniem wejścia w życie niniejszej 

uchwały, zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

   

Przewodnicząca Rady 

 

 

Małgorzata Kaptur 
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UZASADNIENIE 

Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych 

stanowi podstawowy dokument prawny Unii Europejskiej w zakresie gospodarowania ściekami 

komunalnymi. Założenia mające na celu właściwe wdrażanie przedmiotowej dyrektywy zostały określone 

w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Program ten zawiera wykaz 

aglomeracji, które muszą zostać wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków,  

wraz z listą zadań zaplanowanych przez samorządy do realizacji w terminach wskazanych w Programie. 

Zgodnie z  art.  565  ust.  2  ustawy - Prawo wodne (Dz.  U. z  2020  r., poz.  310, 695, 782, 

875 i 1378), z dniem 31 grudnia 2020 roku tracą moc wszystkie dotychczasowe akty prawa miejscowego 

wyznaczające granice i obszary aglomeracji, w tym uchwała Nr XVIII/300/12 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mosina - Puszczykowo 

(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 918 z późn. zm.). Kompetencje w zakresie  wyznaczania oraz zmian 

obszaru i granic aglomeracji przejęły samorządy gminne. Na mocy art. 87 ust. 1 przywołanej ustawy, 

wyznaczenie aglomeracji następuje w drodze uchwały rady gminy. Jeżeli aglomeracja ma obejmować 

tereny położone w dwóch lub więcej gminach, właściwa do wyznaczenia aglomeracji jest rada gminy 

o    największej równoważnej liczbie mieszkańców. W   myśl powyższego, organem właściwym  

dla wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Mosina - Puszczykowo, jest Rada Miejska w Mosinie. 

Odnosząc się do art.  87  ust.  3  wyżej wymienionej ustawy oraz opracowanych przez Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie „Wytycznych do wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów 

i granic aglomeracji, Warszawa, lipiec 2019 rok”, w celu wyznaczenia aglomeracji zainteresowane gminy 

zawierają porozumienie. 

Mając powyższe na uwadze,  na podstawie Uchwały Nr XXVII/196/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 

29 kwietnia 2020 r. oraz Uchwały Nr 148/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r., 

Gmina Mosina, jako gmina wiodąca, zawarła z Miastem Puszczykowo w dniu 19.05.2020 r. Porozumienie 

w  celu ustalenia zasad współdziałania stron przy wyznaczaniu obszaru i   granic aglomeracji  

Mosina - Puszczykowo. 

Stosowanie do  zapisów rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 

27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U., poz. 1586)  

oraz w oparciu o zapisy przywołanego wyżej Porozumienia, została wyznaczona nowa aglomeracja Mosina 

- Puszczykowo. Jej obszar i granice wyznaczono aktualizując równoważną liczbę mieszkańców (RLM) 

aglomeracji oraz uwzględniając wskaźnik koncentracji i zasięg systemu planowanej do budowy sieci 

kanalizacyjnej. 

Obszar aglomeracji został wyznaczony w granicach oznaczonych na mapie, stanowiącej załącznik nr 2  

do uchwały, na terenie miejscowości: 

1) w gminie  Mosina: 

a) miasto Mosina, 

b) wsie: Baranowo, Baranówko, Drużyna, Konstantynowo, Krajkowo, Krosinko, Krosno, Ludwikowo, 

Nowinki, Pecna, Rogalinek, Sasinowo, Sowiniec, Sowinki. 

2)  w gminie Puszczykowo – miasto Puszczykowo. 

Równoważna liczba mieszkańców (RLM) aglomeracji Mosina - Puszczykowo wynosi 37 001 RLM 

i obejmuje: 

a) 29 324 RLM pochodzących od mieszkańców aglomeracji korzystających z istniejącej sieci 

kanalizacyjnej, 

b) 2 697 RLM pochodzących od mieszkańców aglomeracji obsługiwanych przez tabor asenizacyjny, 

c) 91  RLM   pochodzących   od  mieszkańców   aglomeracji   obsługiwanych   przez  przydomowe 

oczyszczalnie, 

d) 532 RLM pochodzących od osób czasowo przebywających w aglomeracji podłączonych do istniejącej 

sieci kanalizacyjnej, 

e) 4303 RLM pochodzące od przemysłu odprowadzającego ścieki do istniejącej sieci kanalizacyjnej, 
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f) 54 RLM pochodzące od przemysłu odprowadzającego ścieki do zbiorników bezodpływowych. 

Aglomeracja Mosina - Puszczykowo spełnia wymogi określone w art. 86 ust. 1 ustawy - Prawo wodne 

i jest wyposażona w systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych. Na terenie aglomeracji 

Mosina - Puszczykowo istnieje biologiczna oczyszczalnia ścieków z podwyższonym usuwaniem związków 

azotu (N), fosforu (P) o przepustowości Qśr = 7800 m3/d i RLM równym 51465, zlokalizowana przy  

ul. Mocka 1 w miejscowości Puszczykowo. 

 Stopień skanalizowania aglomeracji Mosina - Puszczykowo wynosi 92,3%. Przewidziane  

w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych, 

będących w posiadaniu Aquanet S.A. w Poznaniu, na lata 2020-2029, inwestycje dotyczące budowy sieci 

kanalizacji sanitarnej, pozwolą w latach 2020-2027 wybudować w gminie Mosina oraz w gminie 

Puszczykowo sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 27,9 km. Realizacja zaplanowanych inwestycji 

oraz podłączenie 412 nieruchomości zamieszkanych przez około 1276 mieszkańców, spowoduje wzrost 

stopnia skanalizowania aglomeracji Mosina - Puszczykowo do 95,8%. Biorąc pod uwagę powyższe, 

spełniony zostanie wymóg wyposażenia aglomeracji o RLM < 100 000 w sieć kanalizacyjną co najmniej  

na poziomie 95%. 

 Niniejsza uchwała ustala nowe granice i obszar aglomeracji Mosina - Puszczykowo. Opis planu 

aglomeracji Mosina - Puszczykowo stanowi załącznik nr 1 do uchwały. Obszar i granice aglomeracji 

Mosina - Puszczykowo zostały przedstawione na mapie w skali 1:10 000, stanowiącej załącznik nr 2  

do uchwały. 

Stosownie do art.  87  ust.  4  Prawa  wodnego, projekt niniejszej uchwały został uzgodniony przez 

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu. 

   Na terenie aglomeracji Mosina - Puszczykowo występują formy ochrony przyrody, o których mowa 

w  art.  6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 i  471). Należą  

do nich: Natura 2000 „Ostoja Rogalińska”, Natura 2000 „Rogalińska Dolina Warty”, Natura 2000 „Ostoja 

Wielkopolska”, Wielkopolski Park Narodowy, Rogaliński Park Krajobrazowy, Rezerwat Przyrody Goździk 

Siny w  Grzybnie, pomniki przyrody. Mając na względzie powyższe, wyznaczenie aglomeracji  

Mosina - Puszczykowo nastąpiło po uzgodnieniu projektu przedmiotowej uchwały z  Regionalnym 

Dyrektorem Ochrony Środowiska.  

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 Przewodnicząca Rady 

  

Małgorzata Kaptur 

 


