
UCHWAŁA  

Nr V/113/15 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 30 marca 2015 roku 

 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Przemęt 
 
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 
 
W uchwale Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr L/767/10 z dnia 27 września  
2010 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Przemęt (Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 221,  
poz. 4062) wprowadza się następujące zmiany:  

1) § 1 otrzymuje brzmienie:  
„Wyznacza się aglomerację Przemęt o równoważnej liczbie mieszkańców 10 674.” 

 
2) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Obszar aglomeracji Przemęt wyznacza się w oznaczonych na planie granicach, na terenie 
następujących miejscowości: Błotnica, Starkowo, Mochy, Nowa Wieś, Osłonin, Przemęt, 
Radomierz, Wieleń, Kaszczor, Perkowo, Olejnica, Górsko.” 

3) załącznik do uchwały, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.  
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 
 

§ 3 
 
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. 822, poz. 850 i poz. 1146. 



 

UZASADNIENIE 

do uchwały Nr V/113/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 30 marca 2015 roku 

 
 

Aglomeracja Przemęt została wyznaczona uchwałą Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego Nr L/767/10 z dnia 27 września 2010 roku.  

Wójt Gminy Przemęt pismem znak: RI.030.40.2014 z dnia 30 lipca 2014 r. 
uzupełnionym pismami pełnomocnika z dnia 30 września 2014 r., 13 października 2014 r. 
oraz 28 listopada 2014 r. złożył wniosek o zmianę granic aglomeracji Przemęt. 

Zmiana aglomeracji Przemęt podyktowana jest wystąpieniem zmian w planach 
zagospodarowania przestrzennego i koncepcji skanalizowania terenu gminy oraz 
uaktualnieniem danych dotyczących ilości mieszkańców i długości sieci.  
Na podstawie przedstawionej nowej propozycji planu aglomeracji Przemęt w ramach 
przeprowadzonej weryfikacji ustalono m.in., że na terenie aglomeracji długość istniejących 
sieci kanalizacyjnych wynosi 87,551 km. Sieci te obsługują 8 172 mieszkańców, w tym 7 477 
stałych mieszkańców aglomeracji oraz 695 osób czasowo przebywających w aglomeracji. 
Ponadto do końca roku 2015 zostanie podłączonych 383 stałych mieszkańców aglomeracji 
mających techniczną możliwość korzystania z istniejącej sieci kanalizacyjnej. Dodatkowo 
18,228 km sieci kanalizacyjnych jest w trakcie realizacji. Sieci te obsługiwać będą 1 229 
mieszkańców, w tym 902 stałych mieszkańców aglomeracji oraz 327 osób czasowo 
przebywających w aglomeracji. Planowany termin zakończenia budowy sieci kanalizacyjnej 
będącej w trakcie realizacji określono na dzień 30 maja 2015 r.  
Dodatkowe ustalenia odnoszące się do aglomeracji Przemęt obejmują zmiany polegające na 
wyłączeniu z terenu aglomeracji miejscowości Sączkowo oraz Bucz. Powyższe miejscowości 
zostały wyłączone ze względu na wskaźnik koncentracji, który w tych miejscowościach 
wynosi poniżej 90 mieszkańców na 1 km sieci kanalizacyjnej planowanej do realizacji.  
Dla miejscowości wyłączonych z aglomeracji została opracowana alternatywna koncepcja 
oczyszczania ścieków komunalnych. 
Na terenie aglomeracji Przemęt występują następujące formy ochrony przyrody: „Przemęcki 
Park Krajobrazowy”, obszar chronionego krajobrazu: „Przemęcko – Wschowski i kompleks 
leśny Włoszakowice”, obszary Natura 2000: „Ostoja Przemęcka”, „Wielki Łęg Obrzański”  
i „Pojezierze Sławskie”. 

Aglomeracja posiada: 
− Oczyszczalnię Ścieków Przemęt, biologiczną z podwyższonym usuwaniem związków 

azotu i fosforu zlokalizowaną w miejscowości Przemęt (działki ewidencyjne nr 128 i 129; 
obręb: 0018 Przemęt) o przepustowości Qśr/d = 600 m3/d. Odbiornikiem ścieków 
oczyszczonych jest Kanał Południowy Obry w km 27+300, 

− Oczyszczalnię Ścieków Wieleń, biologiczną zlokalizowaną w miejscowości Wieleń przy 
ulicy Akacjowej 8 o przepustowości Qśr/d = 500 m3/d. Odbiornikiem oczyszczonych 
ścieków jest Struga Kaszczorska w km 6+230. 

Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Przemęt zostanie przekształcona w oczyszczalnię 
gminną, do której doprowadzane będą ścieki ze wszystkich skanalizowanych miejscowości. 
W pierwszym etapie (do końca roku 2015) planowane jest podłączenie następujących 
miejscowości: Przemęt, Błotnica, Starkowo, Radomierz, Mochy, Nowa Wieś, Perkowo, 
Olejnica, Górsko. W drugim etapie (po roku 2015) przewidziane do podłączenia  
są następujące miejscowości: Wieleń, Kaszczor oraz Osłonin. 
Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Wieleń jest przeznaczona do wyłączenia  
z eksploatacji do roku 2020. 



Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji (RLM) dla aglomeracji Przemęt 
wynosi 10 674 RLM i obejmuje:  

− 7 477 RLM pochodzących od stałych mieszkańców aglomeracji korzystających  
z istniejącej sieci kanalizacyjnej,  

− 695 RLM pochodzących od osób czasowo przebywających w aglomeracji 
obsługiwanych przez istniejący system kanalizacyjny, 

− 902 RLM pochodzące od stałych mieszkańców aglomeracji, którzy będą korzystali  
z sieci kanalizacyjnej, która jest w trakcie realizacji,  

− 327 RLM pochodzących od osób czasowo przebywających w aglomeracji, które będą 
korzystały z sieci kanalizacyjnej, będącej w trakcie realizacji,  

− 383 RLM pochodzące od stałych mieszkańców aglomeracji posiadających techniczną 
możliwość korzystania z istniejącej sieci kanalizacyjnej, 

− 890 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. 

W związku z powyższym ulegnie zmianie równoważna liczba mieszkańców (RLM), 
długość sieci oraz załącznik graficzny w postaci map. 

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.  
 

 
 


