
UCHWAŁA  

Nr VI/152/15 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 27 kwietnia 2015 roku 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łobżenica 

 
 
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 XLI/582/09 z dnia 30 listopada 2009 
roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łobżenica (Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2010 r. Nr 13, 
poz. 437) wprowadza się następujące zmiany:  
 
1) § 1 otrzymuje brzmienie:  

 
„Wyznacza się aglomerację Łobżenica o równoważnej liczbie mieszkańców 6 262”. 
 
2) § 2, ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:  

 

 „1. Aglomeracja Łobżenica obejmuje swym zasięgiem tereny objęte systemem kanalizacji 
zbiorczej zakończonym oczyszczalniami ścieków, zlokalizowanymi  
w miejscowościach: 
− Liszkowo (działki ewidencyjne nr: 163/2, 164/10, 229/1; obręb: 0010 Liszkowo)  
− Witrogoszcz (działka ewidencyjna nr: 353/3; obręb: 0021 Witrogoszcz). 

2. Obszar aglomeracji Łobżenica wyznacza się w oznaczonych na planie granicach, na 
terenie wymienionych miejscowości: Łobżenica, Dębno, Dziunin, Fanianowo, 
Kościerzyn Mały, Liszkowo, Luchowo, Rataje, Szczerbin, Witrogoszcz.” 

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 i poz. 850 i poz. 1146. 



UZASADNIENIE 

do uchwały Nr VI/152/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 27 kwietnia 2015 roku 

 
Aglomeracja Łobżenica została wyznaczona Uchwałą Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego Nr XLI/582/09 z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie wyznaczenia 
aglomeracji Łobżenica (Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 13, poz. 437). 

Burmistrz Łobżenicy pismem znak: IZP 7012.27.2014 z dnia 28 lipca 2014 r., 
uzupełnionym pismami znak: IZP 7012.38.2014 z dnia 29 września 2014 r., 
IZP 7012.42.2014 z dnia 6 listopada 2014 r. oraz pismem pełnomocnika znak: 
L.dz.02/01/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r. złożył wniosek o zmianę granic aglomeracji 
Łobżenica. 

Zmiana Aglomeracji Łobżenica podyktowana jest dokonaniem analizy obecnej  
i planowanej gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy i aglomeracji, uaktualnieniem 
danych dotyczących obszarów skanalizowanych i planowanych do kanalizacji, a także 
ustaleniem równoważnej liczby mieszkańców. 

Na podstawie przedstawionej nowej propozycji planu aglomeracji Łobżenica  
w ramach przeprowadzonej weryfikacji ustalono m.in., że na terenie aglomeracji długość 
istniejących sieci kanalizacyjnych wynosi 27,0 km. Sieci te obsługują 5 403 mieszkańców,  
w tym 5 233 stałych mieszkańców aglomeracji oraz 170 osób czasowo przebywających  
w aglomeracji. Ponadto planuje się podłączenie 494 stałych mieszkańców aglomeracji do 
istniejącej sieci kanalizacyjnej do 31 grudnia 2015 r. 
Dodatkowe ustalenia odnoszące się do aglomeracji Łobżenica obejmują zmianę polegającą na 
wyłączeniu z terenu aglomeracji następujących miejscowości: Trzeboń, Wiktorówko, 
Kruszki, Piesna, Dźwierszno Małe, Dźwierszno Wielkie. 
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.  
Na części terenu aglomeracji Łobżenica występuje obszar chronionego krajobrazu: „Dolina 
Łobżonki i Bory Kujańskie” oraz obszar Natura 2000: „Dolina Łobżonki”. 

Istniejąca oczyszczalnia ścieków w miejscowości Liszkowo (działki ewidencyjne  
nr: 163/2, 164/10, 229/1; obręb: 0010 Liszkowo) jest oczyszczalnią mechaniczno – 
biologiczną o przepustowości Qśr/d= 600 m3/d. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest 
rzeka Lubcza w km 5+869. Na terenie aglomeracji istnieje również oczyszczalnia ścieków  
w miejscowości Witrogoszcz (działka ewidencyjna nr: 353/3; obręb: 0021 Witrogoszcz)  
o przepustowości Qśr/d= 70 m3/d. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rów melioracji 
szczegółowej „LC”. Oczyszczalnia ta przeznaczona jest do likwidacji w terminie do końca 
ważności pozwolenia wodnoprawnego. 

Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji (RLM) dla aglomeracji Łobżenica 
wynosi 6 262 RLM i obejmuje:  
− 5 233 RLM pochodzące od stałych mieszkańców aglomeracji, którzy korzystają  

z istniejącej sieci kanalizacyjnej,  
− 494 RLM pochodzące od stałych mieszkańców aglomeracji, których korzystanie  

z istniejącej sieci kanalizacyjnej jest planowane, 
− 170 RLM pochodzących od osób czasowo przebywających w aglomeracji, które 

korzystają z istniejącej sieci kanalizacyjnej, 
− 267 RLM pochodzących od przemysłu odprowadzającego ścieki do istniejącej sieci 

kanalizacyjnej,  
− 98 RLM pochodzących od stałych mieszkańców aglomeracji, którzy posiadają 

indywidualne systemy oczyszczania ścieków komunalnych.  



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.  
 

 
 


