
UCHWAŁA  

Nr III/59/15 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 26 stycznia 2015 roku 

 
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Budzyń   

 
 
 
 

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 Budzyń o równoważnej liczbie mieszkańców 5 976. 

 
§ 2 

 
1. Aglomeracja Budzyń obejmuje swym zasięgiem tereny objęte systemem kanalizacji 

zbiorczej zakończonym oczyszczalnią ścieków w miejscowości Budzyń przy  
ul. Wągrowieckiej działka ewidencyjna nr 1078/11; obręb: 0003 Budzyń.   

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

1) Budzyń, 
2) Brzekiniec (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 16/4, 56/2, 104/3, 104/4, 127/2, 

146/1, 150, 151/4, 175/8, 207/2, 209/3, 215, 217/1, 218, 226/1, 539/1, 540, 541, 542: 
obręb: 0005 Brzekiniec),  

3) Dziewoklucz (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 32, 41/3, 75, 87/3, 89/2, 133, 
164/2, 171, 185/2, 185/3, 194/1, 551/1, 8289/2; obręb: 0005 Dziewoklucz), 

4) Kąkolewice, 
5) Nowe Brzeźno,  
6) Podstolice (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 7, 12/1,  47, 49, 50, 53, 54, 112, 

114, 147, 149, 151, 159, 220, 234, 8200/1; obręb: 0011 Podstolice), 
7) Sokołowo Budzyńskie (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 19/2, 22/2, 44/1, 

49/1, 53/2, 57/2, 64, 78/2, 141/3, 151/2, 175, 188/1, 325/6, 329/3, 334/1, 449, 450/2; 
obręb: 0014 Sokołowo Budzyńskie).  

3. Obszar i granice aglomeracji Budzyń zostały oznaczone na mapie w skali 1:25 000, 
stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§ 3 

 
Traci moc rozporządzenie Nr 153/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 lipca 2006 r.  
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 124 poz. 3051). 
 
 
 

                                                           
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. 



 
§ 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 UZASADNIENIE 

do uchwały Nr III/59/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 26 stycznia 2015 roku 

 

 
Aglomeracja Budzyń została wyznaczona rozporządzeniem Nr 153/06 Wojewody 

Wielkopolskiego z dnia 17 lipca 2006 r.  
Wójt gminy Budzyń, reprezentowany przez pełnomocników, pismem z dnia 30 lipca 

2014 r., uzupełnionym pismami z dnia 27 sierpnia 2014 r. oraz 14 października 2014 r., złożył 
wniosek o zmianę granic aglomeracji Budzyń. 

Na podstawie przedstawionej nowej propozycji planu aglomeracji Budzyń w ramach 
przeprowadzonej weryfikacji ustalono m.in., że na terenie aglomeracji długość istniejących 
sieci kanalizacyjnych wynosi 77,04 km. Sieci te obsługują 5 311 mieszkańców w tym  
5 220 stałych mieszkańców aglomeracji oraz 91 osób czasowo przebywających  
w aglomeracji. Ponadto 513 stałych mieszkańców aglomeracji ma techniczną możliwość 
korzystania z istniejącej sieci kanalizacyjnej. Natomiast długość sieci planowanych do 
wykonania wynosi 0,216 km. Wskaźnik koncentracji dla planowanych sieci (0,216 km)  
i planowanej liczby mieszkańców (26) obsługiwanych przez planowaną sieć wynosi  
120,4 mk/km i jest zgodny ze wskaźnikiem długości sieci 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). Dodatkowe ustalenia odnoszące się do 
aglomeracji Budzyń obejmują zmianę polegającą na wyłączeniu z aglomeracji następujących 
części miejscowości:  
− Sokołowo Budzyńskie (działki ewidencyjne nr: 19/2, 22/2, 44/1, 49/1, 53/2, 57/2, 64, 78/2, 

141/3, 151/2, 175, 188/1, 325/6, 329/3, 334/1, 449, 450/2; obręb: 0014 Sokołowo 
Budzyńskie), 

− Brzekiniec (działki ewidencyjne nr: 16/4, 56/2, 104/3, 104/4, 127/2, 146/1, 150, 151/4, 
175/8, 207/2, 209/3, 215, 217/1, 218, 226/1, 539/1, 540, 541, 542: obręb: 0005 
Brzekiniec). 

Powyższe tereny zostały wyłączone ze względu na wskaźnik koncentracji mieszkańców, 
który w tych miejscowościach wynosi poniżej 120 mieszkańców na 1 kilometr sieci 
kanalizacyjnej planowanej do realizacji. Dla terenów wyłączonych z aglomeracji zostanie 
opracowana alternatywna koncepcja oczyszczania ścieków komunalnych. Miejscowość 
Łucjanowo, która administracyjnie nie stanowi osobnej miejscowości a była wymieniona jako 
miejscowość wchodząca w skład aglomeracji Budzyń w rozporządzeniu Nr 153/06 
Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 lipca 2006 r. pozostaje w granicach obecnie 
wyznaczonej aglomeracji. Miejscowość Łucjanowo jest częścią miejscowości Budzyń. 
Ponadto do aglomeracji Budzyń włączone zostały miejscowości już skanalizowane: 
− Dziewoklucz (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 32, 41/3, 75, 87/3, 89/2, 133, 

164/2, 171, 185/2, 185/3, 194/1, 551/1, 8289/2; obręb: 0005 Dziewoklucz),  
− Kąkolewice, 
−  Podstolice (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 7, 12/1,  47, 49, 50, 53, 54, 112, 

114, 147, 149, 151, 159, 220, 234, 8200/1; obręb: 0011 Podstolice).   
Aglomeracja posiada biologiczną oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną  

w miejscowości Budzyń przy ul. Wągrowieckiej działka ewidencyjna nr 1078/11; obręb: 
0003 Budzyń, o przepustowości Qśr/d = 900 m3/d. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest 
Kanał Budzyński w km 2+00. 



Wielkość aglomeracji przekracza 2000 RLM, a zatem spełnia wymogi określone  
w art. 43 ust. 1 ustawy Prawo wodne. Równoważna liczba mieszkańców dla aglomeracji 
Budzyń wynosi 5 976 RLM i obejmuje:  
− 5 220 RLM pochodzących od stałych mieszkańców aglomeracji korzystających  

z istniejącej sieci kanalizacyjnej,  
− 91 RLM pochodzących od osób czasowo przebywających w aglomeracji, które korzystają  

z istniejącej sieci kanalizacyjnej,  
− 126 RLM pochodzących od przemysłu odprowadzającego ścieki do istniejącej sieci 

kanalizacyjnej,  
− 513 RLM pochodzących od stałych mieszkańców aglomeracji, posiadających techniczną 

możliwość korzystania z istniejącej sieci kanalizacyjnej – w terminie do 31 grudnia  
2015 r.,  

− 26 RLM pochodzące od stałych mieszkańców aglomeracji, którzy będą korzystali  
z planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej.  

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

Niniejsza uchwała ustala granice i obszar aglomeracji Budzyń. 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. 
 


