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UCHWAŁA  

Nr X/286/15 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 28 września 2015 roku 

 
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dopiewo   

 
 
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 Dopiewo o równoważnej liczbie mieszkańców 4 590. 
 

§ 2 
 

1. Aglomeracja Dopiewo obejmuje swym zasięgiem tereny objęte systemem kanalizacji 
zbiorczej zakończonym oczyszczalnią ścieków w miejscowości Dopiewo przy ulicy 
Trzcielińskiej działka ewidencyjna nr 761/2; obręb: 0001 Dopiewo.   

2. Obszar aglomeracji Dopiewo wyznacza się w oznaczonych na planie granicach, na terenie 
poniżej wymienionych miejscowości:  
1) Dopiewo z wyłączeniem ulic: 

− Aksamitkowej, 
− Bukowskiej (od ulicy Polnej w kierunku miejscowości Podłoziny),  
− Chabrowej,  
− Deszczowej,  
− Hiacyntowej,  
− Klonowej, 
− Kolejowej, 
− Konarzewskiej (od ul. Laserowej do działki ewidencyjnej nr: 520/6; obręb: 0001 

Dopiewo),  
− Księdza Alfonsa Majcherka (od posesji nr 47 w kierunku miejscowości 

Pokrzywnica), 
− Laserowej, 
− Lipowej, 
− Młyńskiej (od ulicy Kasztanowej w kierunku miejscowości Więckowice),  
− Ogrodowej (od posesji nr 49 do działki ewidencyjnej nr: 853/12; obręb: 0001 

Dopiewo),  
− Pogodnej (od posesji nr 19 do działki ewidencyjnej nr: 140/7; obręb: 0001 

Dopiewo), 
− Różanej, 
− Sokołów (od ulicy Poznańskiej do posesji nr 7), 
− Szlacheckiej, 
− Świętojańskiej,  
− Trzcielińskiej,  
− Wierzbowej,  
− Więckowskiej (od posesji nr 28 w kierunku miejscowości Więckowice), 
− Wiosennej,  
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− Wiśniowej, 
− Wysokiej (od posesji nr 23 do granicy miejscowości Dopiewo),  
− Wyzwolenia (od ulicy Łąkowej do działki ewidencyjnej nr: 749/2; obręb: 0001 

Dopiewo), 
− Zacisze, 
− Zimowej; 

2) Dopiewiec z wyłączeniem ulic:  
− Bajkowej,  
− Borowikowej,  
− Brzozowej,  
− Chmielnej, 
− Cypiska, 
− Elfów, 
− Gościnnej, 
− Jesionowej, 
− Jodełkowej,  
− Krasnoludków, 
− Kwiatowej (od ulicy Leśnej do ulicy Azaliowej oraz od ulicy Leśnej do ulicy 
Żonkilowej), 

− Leśnych Skrzatów, 
− Mariańskiej (działki od posesji nr 5 i nr 6 do ulicy Pszennej), 
− Ogrodowej, 
− Olchowej,  
− Osiedle (od działki ewidencyjnej nr 41; obręb: 0002 Dopiewiec w kierunku płn. do 

działki ewidencyjnej nr 1/2; obręb: 0002 Dopiewiec), 
− Polnej (od ulicy Osiedle do działki ewidencyjnej nr 143; obręb: 0002 Dopiewiec), 
− Pszennej (działki od posesji nr 11 na północ do działki ewidencyjnej nr 84; obręb: 

0002 Dopiewiec), 
− Rumcajsa, 
− Rydzowej, 
− Szerokiej,  
− Szkolnej (od torów kolejowych do posesji nr 29 – działka ewidencyjna nr: 193; 

obręb: 0002 Dopiewiec oraz od posesji nr 1 - działka ewidencyjna nr 192/2; obręb: 
0002 Dopiewiec w kierunku miejscowości Palędzie), 

− Wierzbowej (od posesji nr 33 – działka ewidencyjna nr: 159; obręb: 0002 
Dopiewiec w kierunku miejscowości Pokrzywnica), 

− Poranek, 
− Promenada,  
− Świt,  
− Babie Lato, 
− Brzask; 

3) Konarzewo z wyłączeniem ulic: 
− Diamentowej, 
− Frezjowej, 
− Glinki, 
− Hartlieba, 
− Kościelnej (od posesji nr 72 w kierunku miejscowości Trzcielin), 
− Krokusowej,  
− Laskowskiej,  
− Lazurowej, 
− Letniej, 
− Miodowej, 
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− Młyńskiej (od posesji nr 32 do działki ewidencyjnej nr 375; obręb: 0006 
Konarzewo),  

− Ogrodowej,  
− Perłowej,  
− Platynowej, 
− Rubinowej,  
− Sezamkowej,  
− Stęszewskiej,  
− Szafirowej, 
− Szkolnej (od posesji nr 84 w kierunku miejscowości Dopiewiec), 
− Szmaragdowej, 
− Tęczowej (od posesji nr 13 – działka ewidencyjna nr 154/21; obręb: 0006 

Konarzewo do działki ewidencyjnej nr 154/13; obręb: 0006 Konarzewo), 
− Zielonej.  

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

 

§ 3 
 

Traci moc rozporządzenie Nr 4/07 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2007 r.  
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dopiewo (Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 15 poz. 376). 
 

§ 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

UZASADNIENIE 

do uchwały Nr X/286/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 28 września 2015 roku 

 
Aglomeracja Dopiewo została wyznaczona rozporządzeniem Nr 4/07 Wojewody 

Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2007 r.  
Wójt Gminy Dopiewo pismem z dnia 27 czerwca 2014 r. uzupełnionym pismami  

z dnia 16 września 2014 r., 29 września 2014 r., 29 maja 2015 r. oraz 9 lipca 2015 r., złożył 
wniosek o zmianę aglomeracji Dopiewo. 

Na podstawie przedstawionej nowej propozycji planu aglomeracji Dopiewo w ramach 
przeprowadzonej weryfikacji ustalono m.in., że na terenie aglomeracji długość istniejących 
sieci kanalizacyjnych wynosi 46,83 km. Sieci te obsługują 3 829 stałych mieszkańców 
aglomeracji. Ponadto na terenie aglomeracji Dopiewo 300 stałych mieszkańców aglomeracji 
ma techniczną możliwość podłączenia się do istniejących sieci kanalizacyjnych.  
Do 31 grudnia 2015 r. na terenie aglomeracji Dopiewo nie planuje się budowy nowych 
odcinków sieci kanalizacyjnych.  
Dodatkowe ustalenia odnoszące się do aglomeracji Dopiewo obejmują zmianę polegającą na 
wyłączeniu z obszaru aglomeracji następujących miejscowości:  
1) Fiałkowo,  
2) Trzcielin,  
3) Więckowice,  
4) Zborowo 
oraz następujących terenów: 
1) Dopiewo ulice: 

− Aksamitkowa, 
− Bukowska (od ulicy Polnej w kierunku miejscowości Podłoziny),  
− Chabrowa,  
− Deszczowa,  
− Hiacyntowa,  
− Klonowa, 
− Kolejowa, 
− Konarzewska (od ul. Laserowej do działki ewidencyjnej nr: 520/6; obręb: 0001 

Dopiewo),  
− Księdza Alfonsa Majcherka (od posesji nr 47 w kierunku miejscowości Pokrzywnica), 
− Laserowa, 
− Lipowa, 
− Młyńska (od ulicy Kasztanowej w kierunku miejscowości Więckowice),  
− Ogrodowa (od posesji nr 49 do działki ewidencyjnej nr: 853/12; obręb: 0001 

Dopiewo),  
− Pogodna (od posesji nr 19 do działki ewidencyjnej nr: 140/7; obręb: 0001 Dopiewo), 
− Różana, 
− Sokołów (od ulicy Poznańskiej do posesji nr 7), 
− Szlachecka, 
− Świętojańska,  
− Trzcielińska,  
− Wierzbowa,  
− Więckowska (od posesji nr 28 w kierunku miejscowości Więckowice), 
− Wiosenna,  
− Wiśniowa, 
− Wysoka (od posesji nr 23 do granicy miejscowości Dopiewo),  
− Wyzwolenia (od ulicy Łąkowej do działki ewidencyjnej nr: 749/2; obręb: 0001 

Dopiewo), 
− Zacisze, 
− Zimowa; 
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2) Dopiewiec ulice:  
− Bajkowa,  
− Borowikowa,  
− Brzozowa,  
− Chmielna, 
− Cypiska, 
− Elfów, 
− Gościnna, 
− Jesionowa, 
− Jodełkowa,  
− Krasnoludków, 
− Kwiatowa (od ulicy Leśnej do ulicy Azaliowej oraz od ulicy Leśnej do ulicy 
Żonkilowej), 

− Leśnych Skrzatów, 
− Mariańska (działki od posesji nr 5 i nr 6 do ulicy Pszennej), 
− Ogrodowa, 
− Olchowa,  
− Osiedle (od działki ewidencyjnej nr 41; obręb: 0002 Dopiewiec w kierunku płn. do 

działki ewidencyjnej nr 1/2; obręb: 0002 Dopiewiec), 
− Polna (od ulicy Osiedle do działki ewidencyjnej nr 143; obręb: 0002 Dopiewiec), 
− Pszenna (działki od posesji nr 11 na północ do działki ewidencyjnej nr 84; obręb: 0002 

Dopiewiec), 
− Rumcajsa, 
− Rydzowa, 
− Szeroka,  
− Szkolna (od torów kolejowych do posesji nr 29 – działka ewidencyjna nr: 193; obręb: 

0002 Dopiewiec oraz od posesji nr 1 - działka ewidencyjna nr 192/2; obręb: 0002 
Dopiewiec w kierunku miejscowości Palędzie), 

− Wierzbowa (od posesji nr 33 – działka ewidencyjna nr: 159; obręb: 0002 Dopiewiec  
w kierunku miejscowości Pokrzywnica), 

− Poranek, 
− Promenada,  
− Świt,  
− Babie Lato, 
− Brzask;   

3) Konarzewo ulice: 
− Diamentowa, 
− Frezjowa, 
− Glinki, 
− Hartlieba, 
− Kościelna (od posesji nr 72 w kierunku miejscowości Trzcielin), 
− Krokusowa,  
− Laskowska,  
− Lazurowa, 
− Letnia, 
− Miodowa, 
− Młyńska (od posesji nr 32 do działki ewidencyjnej nr 375; obręb: 0006 Konarzewo),  
− Ogrodowa,  
− Perłowa,  
− Platynowa, 
− Rubinowa,  
− Sezamkowa,  
− Stęszewska,  
− Szafirowa, 
− Szkolna (od posesji nr 84 w kierunku miejscowości Dopiewiec), 
− Szmaragdowa, 
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− Tęczowa (od posesji nr 13 – działka ewidencyjna nr 154/21; obręb: 0006 Konarzewo 
do działki ewidencyjnej nr 154/13; obręb: 0006 Konarzewo), 

− Zielona.  
Powyższe miejscowości oraz tereny zostały wyłączone ze względu na wskaźnik koncentracji 
mieszkańców, który dla obszarów objętych formami ochrony przyrody wynosi poniżej 90 
mieszkańców na 1 km sieci kanalizacyjnej planowanej do realizacji oraz pozostałych 
obszarów poniżej 120 mieszkańców na 1 kilometr sieci kanalizacyjnej planowanej do 
realizacji. Dla terenów wyłączonych z aglomeracji została opracowana alternatywna 
koncepcja oczyszczania ścieków komunalnych.  

Na terenie gminy Dopiewo występuje Wielkopolski Park Narodowy, Obszar 
Chronionego Krajobrazu „Jeziora Niepruszewskie”, obszar Natura 2000 „Ostoja Rogalińska”, 
obszar Natura 2000 „Ostoja Wielkopolska” oraz zbiornik wód podziemnych w utworach 
czwartorzędowych (GZWP nr 144).  

Aglomeracja posiada mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną 
w miejscowości Dopiewo przy ul. Trzcielińskiej działka ewidencyjna nr 761/2; obręb: 0001 
Dopiewo o przepustowości Qśr/d = 800 m3/d, odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rów 
melioracji szczegółowej T28-1, leżący w zlewni Strugi Trzcielińskiej. 

Wielkość aglomeracji przekracza 2000 RLM, a zatem spełnia wymogi określone  
w art. 43 ust. 1 ustawy Prawo wodne. Równoważna liczba mieszkańców dla aglomeracji 
Dopiewo wynosi 4 590 RLM i obejmuje:  
− 3 829 RLM pochodzących od stałych mieszkańców aglomeracji, którzy korzystają  

z istniejącej sieci kanalizacyjnej,  
− 271 RLM pochodzących od przemysłu odprowadzającego ścieki do istniejącej sieci 

kanalizacyjnej,  
− 300 RLM pochodzących od stałych mieszkańców aglomeracji, którzy mają techniczną 

możliwość podłączenia się do istniejącej sieci kanalizacyjnej, 
− 190 RLM pochodzących od stałych mieszkańców aglomeracji, korzystających  

z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych. 
Wszystkie wymienione w uchwale nazwy miejscowości są zgodne z Wykazem 

urzędowych nazw miejscowości. 
Niniejsza uchwała ustala granice i obszar aglomeracji Dopiewo.  

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 gmin 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. 


