
UCHWAŁA  

Nr XIV/395/16 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 25 stycznia 2016 roku 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Poznań 
 
 

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 
 

W uchwale Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr LI/976/14 z dnia 27 października 
2014 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Poznań (Dz. Urz. Woj. Wiel. poz. 6107) 
wprowadza się następujące zmiany:  
 

1) § 1 otrzymuje brzmienie:  
 

„1. Wyznacza się aglomerację Poznań o równoważnej liczbie mieszkańców 1 158 143.” 
 

2) W § 2 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 
„8. Baranowo (z wyłączeniem ulic: Purpurowej, Złotej, Błękitnej, Karminowej, 
Srebrnej, Rolnej, Nowina, Poznańskiej od granic miasta Tarnowo Podgórne do ulicy 
Szamotulskiej), Chyby (z wyłączeniem ulic: Sekwojowej, Cyprysowej, Figowej, 
Ananasowej, Jodłowej od ulicy Cedrowej do ulicy Kokosowej, Cedrowej, Platanowej, 
Daktylowej, Cisowej, Pomarańczowej, Palmowej, Jesionowej, Mahoniowej, 
Oliwkowej, Różanej, Kameliowej, Kokosowej, Migdałowej, Hebanowej), 
Przeźmierowo (z wyłączeniem ulic: Wysogotowskiej od ulicy Poznańskiej do ulicy 
Leśnej, Dropiej, alei Ptasiej, Jarząbkowej, Przepiórczej, Gołębiej, Słowiczej, 
Żurawiej, Derkaczowej, Skowronkowej, Jaskółczej, Kukułczej), Wysogotowo  
– gmina Tarnowo Podgórne”. 

3) W § 2 dodaje się ust. 9 w brzmieniu: 
„9. Skórzewo (ulice: Aroniowa, Cedrowa, Czereśniowa, Gruszowa, Jaworowa, 
Kolejowa, Leszczynowa, Mieczykowa, Niecała, Orzechowa, Sadowa, Sportowa, 
Szarotkowa, Szkolna, Wiśniowa od działek ewidencyjnych nr: 447/4 i 440/28; obręb: 
0010 Skórzewo do ulicy Kolejowej, Wspólna od działek ewidencyjnych nr: 456/14 
 i 455/17; obręb: 0010 Skórzewo do ulicy Kolejowej, Osiedle Grunwald ulica 
Poznańska 82, 84, 86, 88) – gmina Dopiewo”. 

 

4) 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. 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

do uchwały Nr XIV/395/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 25 stycznia 2016 roku 

 
Aglomeracja Poznań została wyznaczona uchwałą Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego Nr LI/976/14 z dnia 27 października 2014 roku. 
Prezydent Miasta Poznania pismem z dnia 28 września 2015 r., uzupełnionym drogą 

elektroniczną w dniu 8 października 2015 r., złożył wniosek o zmianę aglomeracji Poznań. 
Zmiana Aglomeracji Poznań podyktowana jest uaktualnieniem obszaru aglomeracji 

Poznań poprzez wyłączenie ulic z miejscowości Baranowo, Chyby oraz Przeźmierowo  
z gminy Tarnowo Podgórne, które są podłączone do systemu kanalizacyjnego Tarnowskiej 
Gospodarki Komunalnej oraz włączeniem części posesji z miejscowości Skórzewo w gminie 
Dopiewo ze względu na odprowadzanie ścieków do Poznańskiego Systemu Kanalizacyjnego. 
W związku z powyższym zmianie ulegnie długość sieci kanalizacyjnych oraz Równoważna 
Liczba Mieszkańców.  

Na podstawie przedstawionej nowej propozycji planu aglomeracji Poznań w ramach 
przeprowadzonej weryfikacji ustalono m.in., że na terenie aglomeracji długość istniejących 
sieci kanalizacyjnych wynosi 1355,23 km. Sieci te obsługują 615 938 mieszkańców. Zmianie 
ulega długość sieci kanalizacyjnych w trakcie realizacji, która obecnie wynosi 233,28 km  
w związku z inwestycjami Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej. Sieci te obsługiwać będą  
21 995 mieszkańców. Natomiast długość sieci planowanych do wykonania nie zmienia się.  

Dodatkowe ustalenia odnoszące się do aglomeracji Poznań obejmują zmianę 
polegającą na włączeniu do obszaru aglomeracji miejscowości Skórzewo (ulice: Aroniowa, 
Cedrowa, Czereśniowa, Gruszowa, Jaworowa, Kolejowa, Leszczynowa, Mieczykowa, 
Niecała, Orzechowa, Sadowa, Sportowa, Szarotkowa, Szkolna, Wiśniowa od działek 
ewidencyjnych nr: 447/4 i 440/28; obręb: 0010 Skórzewo do ulicy Kolejowej, Wspólna od 
działek ewidencyjnych nr: 456/14 i 455/17; obręb: 0010 Skórzewo do ulicy Kolejowej, 
Poznańska nr: 82, 84, 86, 88 na Osiedlu Grunwald) – gmina Dopiewo.  
Ponadto z obszaru aglomeracji Poznań wyłączone zostają następujące części miejscowości  
z gminy Tarnowo Podgórne: 
− Baranowo (ulice: Purpurowa, Złota, Błękitna, Karminowa, Srebrna, Rolna, Nowina, 

Poznańska od granic miasta Tarnowo Podgórne do ul. Szamotulskiej),  
− Chyby (ulice: Sekwojowa, Cyprysowa, Figowa, Ananasowa, Jodłowa od ulicy Cedrowej 

do ulicy Kokosowej, Cedrowa, Platanowa, Daktylowa, Cisowa, Pomarańczowa, Palmowa, 
Jesionowa, Mahoniowa, Oliwkowa, Różana, Kameliowa, Kokosowa, Migdałowa, 
Hebanowa),  

− Przeźmierowo (ulice: Wysogotowska od ulicy Poznańskiej do ulicy Leśnej, Dropia, aleja 
Ptasia, Jarząbkowa, Przepiórcza, Gołębia, Słowicza, Żurawia, Derkaczowa, Skowronkowa, 
Jaskółcza, Kukułcza). 

Powyższe teren zostały wyłączone ze względu na podłączenie tych terenów do systemu 
kanalizacyjnego Tarnowskiej Gospodarki Ściekowej. 

Wielkość aglomeracji przekracza 2000 RLM, a zatem spełnia wymogi określone  
w art. 43 ust.1 ustawy Prawo wodne. Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji Poznań 
wynosi 1 158 143 RLM i obejmuje:  
− 615 938 RLM pochodzących od stałych mieszkańców aglomeracji korzystających  

z istniejącej sieci kanalizacyjnej,  
− 62 640 RLM pochodzących od osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji 

(turyści i studenci) korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej,  



− 435 541 RLM pochodzących od przemysłu odprowadzającego ścieki do istniejącej sieci 
kanalizacyjnej,  

− 21 995 RLM pochodzących od stałych mieszkańców aglomeracji, którzy będą korzystali  
z sieci kanalizacyjnej która jest w trakcie realizacji,  

− 17 847 RLM pochodzących od mieszkańców, którzy będą korzystali z planowanej do 
wykonania sieci kanalizacyjnej,  

− 3 556 RLM pochodzących od przemysłu odprowadzającego ścieki do zbiorników 
bezodpływowych,  

− 215 RLM pochodzących od osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji 
odprowadzających ścieki do zbiorników bezodpływowych, 

− 411 RLM pochodzących od osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji 
(studenci) odprowadzających ścieki do zbiorników bezodpływowych.  

W związku z powyższym ulegnie zmianie Równoważna Liczba Mieszkańców (RLM), 
długość sieci oraz załącznik graficzny w postaci map. 

Wszystkie wymienione w uchwale nazwy miejscowości są zgodne z Wykazem 
urzędowym nazw miejscowości. 

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 zainteresowanych gmin.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


