
UCHWAŁA  

Nr X/275/15 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 28 września 2015 roku 

 
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Jaraczewo   

 
 
Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 469) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Wyznacza się aglomerację Jaraczewo o równoważnej liczbie mieszkańców 3 484. 

 
§ 2 

 
1. Aglomeracja Jaraczewo obejmuje swym zasięgiem tereny objęte systemem kanalizacji 

zbiorczej zakończonym końcowym punktem zrzutu ścieków – punkt ten stanowi 
przepompownia zlokalizowana w miejscowości Brzostów (N 51°58́00̋ ; E 17°25́07̋ ),  
a następnie ścieki są odprowadzane do oczyszczalni ścieków w Cielczy (aglomeracja 
Jarocin). 

2. Obszar aglomeracji Jaraczewo wyznacza się w oznaczonych na planie granicach, na 
terenie poniżej wymienionych miejscowości:  
1) Jaraczewo,  
2) Brzostów,  
3) Góra,  
4) Łobez,  
5) Łowęcice,  
6) Wojciechowo.  

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

 
§ 3 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

 

 

 



 UZASADNIENIE 

do uchwały Nr X/275/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 28 września 2015 roku 

 

 
Wójt Gminy Jaraczewo pismem znak: I.7001.02.2014 z dnia 28 lipca 2014 r. 

uzupełnionym pismem znak: I.7001.03.2014 z dnia 29 września 2014 r., złożył wniosek  
o wyznaczenie aglomeracji Jaraczewo. 
Na podstawie przedstawionej propozycji planu aglomeracji Jaraczewo w ramach 
przeprowadzonej weryfikacji ustalono m.in., że na terenie aglomeracji długość istniejących 
sieci kanalizacyjnych wynosi 37,10 km. Sieci te obsługują 3138 stałych mieszkańców 
aglomeracji. Ponadto na terenie aglomeracji zamieszkuje 302 stałych mieszkańców 
aglomeracji mających techniczną możliwość korzystania z już istniejącej sieci kanalizacyjnej. 
Na terenie aglomeracji Jaraczewo do 31 grudnia 2015 r. nie planuje się budowy nowych 
odcinków sieci kanalizacyjnych.  
Miejscowości z gminy Jaraczewo: Brzostów, Góra, Łobez, Jaraczewo, Gola, Wojciechowo, 
Łowęcice, Poręba, Cerekwica Nowa, Cerekwica Stara, Rusko, Nosków, Parzęczew, 
Łobzowiec, dotychczas znajdowały się w aglomeracji Jarocin wyznaczonej rozporządzeniem 
Nr 35/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie wyznaczenia 
aglomeracji Jarocin (Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 52 poz. 1388) zmienionym rozporządzeniem  
Nr 76/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 maja 2006 r. zmieniającym rozporządzenie  
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Jarocin (Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 83 poz. 2089).  
Do aglomeracji Jaraczewo nie włączono następujących miejscowości:  
− Rusko,  
− Cerekwica Nowa,  
− Cerekwica Stara,  
− Poręba,  
− Nosków,  
− Parzęczew,  
− Łobzowiec,  
− Gola. 
Powyższe miejscowości nie zostały włączone 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 została 
opracowana alternatywna koncepcja oczyszczania ścieków komunalnych.  

Aglomeracja nie posiada własnej oczyszczalni ścieków. Ścieki z terenu aglomeracji 
Jaraczewo trafiają do końcowego punktu zrzutu ścieków – punkt ten stanowi przepompownia 
zlokalizowana w miejscowości Brzostów (N 51°58́00̋ ; E 17°25́07̋ ), a następnie ścieki są 
odprowadzane do oczyszczalni ścieków w Cielczy (aglomeracja Jarocin). Docelowo  
w aglomeracji Jaraczewo planuje się wybudowanie własnej zbiorczej oczyszczalni ścieków. 

Wielkość aglomeracji przekracza 2000 RLM, a zatem spełnia wymogi określone  
w art. 43 ust. 1 ustawy Prawo wodne. Równoważna liczba mieszkańców dla aglomeracji 
Jaraczewo wynosi 3 484 RLM i obejmuje:  
− 3 138 RLM pochodzących od stałych mieszkańców aglomeracji korzystających  

z istniejącej sieci kanalizacyjnej,  
− 302 RLM pochodzące od stałych mieszkańców aglomeracji, mających techniczną 

możliwość korzystania z już istniejącej sieci kanalizacyjnej, 
− 44 RLM pochodzące od stałych mieszkańców aglomeracji korzystających ze zbiorników 

bezodpływowych.  



Wszystkie wymienione w uchwale nazwy miejscowości są zgodne z Wykazem 
urzędowych nazw miejscowości. 
Niniejsza uchwała ustala granice i obszar aglomeracji Jaraczewo.  
Zgodnie z art. 208 ust. 1, w związku z art. 43 ust. 1 i ust. 3 ustawy Prawo wodne oraz  
pkt 4.2 Aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych – AKPOŚK 
2010 – załącznika do obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie 
ogłoszenia aktualizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych  
(M. P. z 2011 r. Nr 62, poz. 589), gminy tworzące aglomeracje mają obowiązek zrealizować 
system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych do 31 grudnia 2015 r. 

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 
jej projektu przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego z Regionalnym Dyrektorem 
Ochrony Środowiska w Poznaniu i Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  
w Poznaniu oraz po zasięgnięciu opinii Rady Gminy Jaraczewo i Rady Miejskiej w Jarocinie, 
uwzględniając uwagi zgłoszone przez organy stanowiące obu zainteresowanych gmin. 

 
 

 


