
UCHWAŁA  

Nr X/283/15 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 28 września 2015 roku 

 
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Raszewy, gmina Żerków  

 
 

 
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 Raszewy, gmina Żerków o równoważnej liczbie mieszkańców  
2 597. 

 
§ 2 

 
1. Aglomeracja Raszewy, gmina Żerków obejmuje swym zasięgiem tereny objęte systemem 

kanalizacji zbiorczej zakończonym oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości 
Raszewy na działce ewidencyjnej nr: 251/6; obręb: 0013 Raszewy.  

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

1) Raszewy (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 44, 1/1, 1/4, 299; obręb: 0013  
Raszewy), 

2) Brzóstków, 
3) Przybysław, 
4) Komorze Przybysławskie (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 97/1, 106; 

obręb: 0006 Komorze Przybysławskie), 
5) Śmiełów, 
6) Chwałów (z wyłączeniem działki ewidencyjnej nr: 470; obręb: 0006 Komorze 

Przybysławskie), 
7) Żerniki, 
8) Antonin, 
9) Kretków (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 871, 872; obręb: 0018 Żerniki 

- Kretków), 
10) Rogaszyce. 

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

 
§ 3 

 
Traci moc rozporządzenie Nr 177/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 sierpnia 2006 r.  
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Raszewy, gmina Żerków (Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 146 
poz. 3533). 
 

 
 



§ 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 X/283/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 28 września 2015 roku 

 
 

Aglomeracja Raszewy, gmina Żerków została wyznaczona rozporządzeniem  
Nr 177/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 sierpnia 2006 r.  

Burmistrz Gminy Żerków pismem z dnia 01 czerwca 2015 r., złożył wniosek o zmianę 
aglomeracji Raszewy, gmina Żerków. 

Na podstawie przedstawionej nowej propozycji planu aglomeracji Raszewy, gmina 
Żerków w ramach przeprowadzonej weryfikacji ustalono m.in., że na terenie aglomeracji 
długość istniejących sieci kanalizacyjnych wynosi 38,3 km. Sieci te obsługują 2597 stałych 
mieszkańców aglomeracji. Na terenie aglomeracji Raszewy, gmina Żerków do 31 grudnia 
2015 r. nie planuje się budowy nowych odcinków sieci kanalizacyjnych.  
Dodatkowe ustalenia odnoszące się do aglomeracji Raszewy, gmina Żerków obejmują zmianę 
polegającą na wyłączeniu z obszaru aglomeracji następujących miejscowości: 
1) Gęczew, 
2) Lgów, 
3) Paruchów, 
4) Pogorzelica, 
5) Szczonów,  
6) Gąsiorów, 
oraz niżej wymienionych terenów: 
1) Raszewy (działki ewidencyjne nr: 44, 1/1, 1/4, 299; obręb: 0013 Raszewy), 
2) Komorze Przybysławskie (działki ewidencyjne nr: 97/1, 106; obręb: 0006 Komorze 

Przybysławskie), 
3) Chwałów (działka ewidencyjna nr: 470; obręb: 0006 Komorze Przybysławskie), 
4) Kretków (działki ewidencyjne nr: 871, 872; obręb: 0018 Żerniki-Kretków). 
Powyższe miejscowości zostały wyłączone ze względu na wskaźnik koncentracji, który dla 
obszarów objętych formami 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 obszarów 
wyłączonych z aglomeracji została opracowana alternatywna koncepcja oczyszczania 
ścieków komunalnych.  

Na terenie gminy Żerków na obszarze aglomeracji Raszewy występuje Obszar 
Chronionego Krajobrazu „Szwajcaria Żerkowska”, Żerkowsko – Czeszewski Park 
Krajobrazowy oraz Obszary Natura 2000: „Dolina Środkowej Warty” oraz „Ostoja 
Nadwarciańska”.  
Aglomeracja posiada biologiczną oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną w miejscowości 
Raszewy na działce ewidencyjnej nr: 251/6; obręb 0013 Raszewy o przepustowości  
Qśr/d = 230 m3/d. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Lutynia w km 12+500.  

Wielkość aglomeracji przekracza 2000 RLM, a zatem spełnia wymogi określone  
w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Równoważna liczba 
mieszkańców aglomeracji (RLM) dla aglomeracji Raszewy, gmina Żerków wynosi  
2 597 RLM i obejmuje:  
− 2 597 RLM pochodzących od stałych mieszkańców aglomeracji korzystających  

z istniejącej sieci kanalizacyjnej. 
Wszystkie wymienione w uchwale nazwy miejscowości są zgodne z Wykazem 

urzędowych nazw miejscowości. 
Niniejsza uchwała ustala granice i obszar aglomeracji Raszewy, gmina Żerków. 

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 
przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego z właściwymi organami administracji oraz 
po zasięgnięciu opinii zainteresowanej gminy.  


