
UCHWAŁA  
Nr III/58/15 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
z dnia 26 stycznia 2015 roku 

 

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Śmiłowo, gmina Kaczory 
 
 

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 
 

Wyznacza się aglomerację Śmiłowo, gmina Kaczory o równoważnej liczbie mieszkańców 
45 547. 
 

§ 2 
 

1. Aglomeracja Śmiłowo, gmina Kaczory obejmuje swym zasięgiem tereny objęte systemem 
kanalizacji zbiorczej zakończonym oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości 
Śmiłowo przy ul. Przemysłowej 4. 

2. Obszar aglomeracji Śmiłowo, gmina Kaczory wyznacza się w oznaczonych na planie 
granicach, na terenie poniżej wymienionych miejscowości:  

1) Śmiłowo (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 54/1, 88, 140, 151/4, 151/5, 152/2, 
154/1, 192/17, 192/18, 477, 478; obręb: 0011 Śmiłowo), 

2) Jeziorki, 
3) Brodna (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 13/1, 17, 24, 57/5, 136, 283; obręb: 

0001 Brodna), 
4) Zelgniewo (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 403/4, 469; obręb: 0012 

Zelgniewo). 

3. Obszar i granice aglomeracji Śmiłowo, gmina Kaczory zostały oznaczone na mapie  
w skali 1:10 000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 
 

Traci moc rozporządzenie Nr 199/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 września 2006 r.  
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Śmiłowo, gmina Kaczory (Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 161 
poz. 3788). 
 

§ 4 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 
 

§ 5 
 

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,  poz. 850 i poz. 1146. 



  

UZASADNIENIE 

do uchwały Nr III/58/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 26 stycznia 2015 roku 
 

 

Aglomeracja Śmiłowo, gmina Kaczory została wyznaczona rozporządzeniem  
Nr 199/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 września 2006 r.  

Wójt Gminy Kaczory pismem ROŚ.604.32.2014 r. z dnia 28 lipca 2014 r. 
uzupełnionym pismami pełnomocnika z dnia 13 sierpnia 2014 r. oraz 14 października 2014 r. 
złożył wniosek o zmianę granic aglomeracji Śmiłowo, gmina Kaczory. 
Na podstawie przedstawionej nowej propozycji planu aglomeracji Śmiłowo, gmina Kaczory 
w ramach przeprowadzonej weryfikacji ustalono m.in., że na terenie aglomeracji długość 
istniejących sieci kanalizacyjnych wynosi 32,4 km. Sieci te obsługują 1 850 mieszkańców,  
w tym 1 807 stałych mieszkańców aglomeracji oraz 43 osoby przebywające czasowo  
w aglomeracji. Ponadto na terenie aglomeracji zamieszkuje 22 stałych mieszkańców 
aglomeracji mających techniczną możliwość korzystania z już istniejącej sieci kanalizacyjnej.  
Na terenie aglomeracji Śmiłowo nie planuje się budowy nowej sieci kanalizacyjnej do końca 
2015 roku. 
Dodatkowe ustalenia odnoszące się do aglomeracji Śmiłowo obejmują zmianę polegającą na 
wyłączeniu z terenu aglomeracji następujących obszarów: 
1) w miejscowości Śmiłowo (działki ewidencyjne nr: 54/1, 88, 140, 151/4, 151/5, 152/2, 

154/1, 192/17, 192/18, 477, 478; obręb: 0011 Śmiłowo), 
2) w miejscowości Brodna (działki ewidencyjne nr: 13/1, 17, 24, 57/5, 136, 283; obręb: 0001 

Brodna), 
3) w miejscowości Zelgniewo (działki ewidencyjne nr: 403/4, 469; obręb: 0012 Zelgniewo). 
Powyższe miejscowości zostały wyłączone ze względu na wskaźnik koncentracji, który dla 
obszarów objętych formami ochrony przyrody wynosi poniżej 90 mieszkańców na 1 km sieci 
kanalizacyjnej planowanej do realizacji oraz dla pozostałych obszarów poniżej  
120 mieszkańców na 1 km sieci kanalizacyjnej planowanej do realizacji. Dla miejscowości 
wyłączonych z aglomeracji została opracowana alternatywna koncepcja oczyszczania 
ścieków komunalnych. 
Na części terenu aglomeracji Śmiłowo występują obszary chronionego krajobrazu: „Dolina 
Noteci” oraz „Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy”, a także obszar Natura 2000 „Puszcza nad 
Gwdą”. 
Aglomeracja posiada biologiczną oczyszczalnię ścieków z podwyższonym stopniem 
usuwania związków azotu i fosforu zlokalizowaną w miejscowości Śmiłowo przy ulicy 
Przemysłowej 4 o przepustowości Qśr/d = 1515 m3/d. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych 
jest rzeka Gwda w kilometrze 15+950.  
Oczyszczalnia ścieków znajduje się na terenie Zakładu Rolniczo – Przemysłowego 
FARMUTIL HS Spółka Akcyjna i jest jego własnością. Ścieki komunalne z Gminy Kaczory 
odprowadzane są do w/w oczyszczalni na podstawie umowy zawartej w dniu 9 lutego 1998 r. 
pomiędzy Zarządem Gminy Kaczory, a Zakładem Rolniczo – Przemysłowym  
„FARMUTIL H.S.” Umowa została zawarta na okres 20 lat. 

Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji (RLM) dla aglomeracji Śmiłowo 
wynosi 45 547 RLM i obejmuje:  
− 1 807 RLM pochodzących od stałych mieszkańców aglomeracji korzystających  

z istniejącej sieci kanalizacyjnej,  
− 43 RLM pochodzące od osób przebywających czasowo na terenie aglomeracji, 

korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej, 



− 22 RLM pochodzące od stałych mieszkańców aglomeracji, którzy mają techniczną 
możliwość korzystania z istniejącej sieci kanalizacyjnej, 

− 43 675 RLM pochodzących od przemysłu odprowadzającego ścieki do istniejącej sieci 
kanalizacyjnej.  

Wielkość aglomeracji przekracza 2000 RLM, a zatem spełnia wymogi określone  
w art. 43 ust. 1 ustawy Prawo wodne.  

Wszystkie wymienione w uchwale nazwy miejscowości są zgodne z Wykazem 
urzędowych nazw miejscowości. 

Niniejsza uchwała ustala granice i obszar aglomeracji Śmiłowo.  
Zgodnie z art. 208 ust. 1 ustawy Prawo wodne gminy tworzące aglomeracje mają 

obowiązek zrealizować system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w terminie 
określonym w Krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych.  

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 zainteresowanej gminy. 


