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UCHWAŁA Nr XVI/439/16 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 21 marca roku 

 
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Rokosowo 

 
 

Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 469, poz. 1590 i poz. 1642) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co 
następuje: 
 

§ 1 
 

Wyznacza się aglomerację Rokosowo o równoważnej liczbie mieszkańców 2 097. 
 

§ 2 
 

1. Aglomeracja Rokosowo obejmuje swym zasięgiem tereny objęte systemem kanalizacji 
zbiorczej, zakończonym oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości Rokosowo 
położoną na działce ewidencyjnej nr: 264/1; obręb: 0009 Rokosowo. 

2. Obszar aglomeracji Rokosowo wyznacza się w oznaczonych na planie granicach, na 
terenie poniżej wymienionych miejscowości:  
1) Rokosowo, 
2) Bączylas,  
3) Drzewce (z wyłączeniem działki ewidencyjnej nr: 50209/1; obręb: 0003 Drzewce),  
4) Łęka Mała (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 41, 99/1, 101, 103, 105, 404, 

405/2; obręb: 0007 Łęka Mała),  
5) Łęka Wielka (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 136, 138/1, 142, 144, 145, 

233/1, 234/1, 236/2, 241, 242, 245, 246, 247, 439/2; obręb: 0008 Łęka Wielka), 
6) Teodozewo (działki ewidencyjne nr: 14, 17, 19/2, 19/3, 46/3, 77/1, 80; obręb: 0015 

Teodozewo),   
7) Żytowiecko (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 83, 84, 85, 86, 87, 88, 118, 307, 

498/1, 509/3, 509/4; obręb: 0015 Żytowiecko).  

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

 

§ 3 
 

Traci moc rozporządzenie Nr 14/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 marca 2006 r.  
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Rokosowo (Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 45 poz. 1212). 
 

§ 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. 
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UZASADNIENIE 

do uchwały Nr XVI/439/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 21 marca 2016 roku 

 
Aglomeracja Rokosowo została wyznaczona rozporządzeniem Nr 14/06 Wojewody 

Wielkopolskiego z dnia 10 marca 2006 r.  
Burmistrz Ponieca pismem znak: ROŚ 7320.1.2014 z dnia 12 lutego 2014 r., 

uzupełnionym pismem z dnia 30 września 2015 r. złożył wniosek o zmianę granic 
aglomeracji Rokosowo. 

Na podstawie przedstawionej nowej propozycji planu aglomeracji Rokosowo  
w ramach przeprowadzonej weryfikacji ustalono m.in., że na terenie aglomeracji długość 
istniejących sieci kanalizacyjnych wynosi 15,6 km. Sieci te obsługują 1520 mieszkańców,  
w tym 1434 stałych mieszkańców aglomeracji oraz 86 osób czasowo przebywających  
w aglomeracji. Natomiast długość sieci planowanej do wykonania wynosi 4,8 km. Sieć ta 
będzie obsługiwała 577 stałych mieszkańców aglomeracji. Wskaźnik koncentracji dla 
planowanych sieci (4,8 km) i planowanej liczby mieszkańców (577) obsługiwanych przez 
planowaną sieć wynosi 120,2 mieszkańców na 1 km sieci kanalizacyjnej i jest zgodny ze 
wskaźnikiem koncentracji określonym w § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Środowiska  
z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji  
(Dz. U. poz. 995). 
Dodatkowe ustalenia odnoszące się do aglomeracji Rokosowo obejmują zmianę polegającą na 
wyłączeniu z terenu aglomeracji miejscowości:  
1) Czarkowo, 
2) Bogdanki, 
3) Grodzisko 
oraz następujących terenów:  
1) Drzewce (działka ewidencyjna nr: 50209/1; obręb: 0003 Drzewce),  
2) Łęka Mała (działki ewidencyjne nr: 41, 99/1, 101, 103, 105, 404, 405/2; obręb: 0007 Łęka 

Mała),  
3) Łęka Wielka (działki ewidencyjne nr: 136, 138/1, 142, 144, 145, 233/1, 234/1, 236/2, 241, 

242, 245, 246, 247, 439/2; obręb: 0008 Łęka Wielka), 
4) Teodozewo (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 14, 17, 19/2, 19/3, 46/3, 77/1, 80; 

obręb: 0015 Teodozewo),   
5) Żytowiecko (działki ewidencyjne nr: 83, 84, 85, 86, 87, 88, 118, 307, 498/1, 509/3, 509/4; 

obręb: 0015 Żytowiecko).  
Powyższe tereny zostały wyłączone ze względu na wskaźnik koncentracji, który wynosi 
poniżej 120 mieszkańców na 1 km sieci kanalizacyjnej planowanej do realizacji.  
Dla terenów wyłączonych z aglomeracji została opracowana alternatywna koncepcja 
oczyszczania ścieków komunalnych.  

Na mocy porozumienia z dnia 31.08.1996 r. pomiędzy Gminą Poniec, a ówczesną 
spółką Pudliszki S.A., ścieki kierowane są do oczyszczalni ścieków w Rokosowie (działka 
ewidencyjna nr 264/1; obręb: 0009 Rokosowo) należącej obecnie do spółki Pudliszki  
Sp. z o. o. Oczyszczalnia ścieków w Rokosowie jest oczyszczalnią biologiczną  
z podwyższonym usuwaniem związków azotu i fosforu. Odbiornikiem ścieków 
oczyszczonych jest rów RP-80.  

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 Rokosowo wynosi 2 097 RLM i obejmuje:  
− 1 434 RLM pochodzące od stałych mieszkańców aglomeracji korzystających  

z istniejącej sieci kanalizacyjnej, 
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− 86 RLM pochodzących od osób czasowo przebywających w aglomeracji korzystających  
z istniejącej sieci kanalizacyjnej,  

− 577 RLM pochodzących od stałych mieszkańców aglomeracji, którzy będą korzystali  
z planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej. 
Wszystkie wymienione w uchwale nazwy miejscowości są zgodne z Wykazem 

urzędowych nazw miejscowości. 
Niniejsza uchwała ustala granice i obszar aglomeracji Rokosowo.  
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, uwzględniając opinię Rady Gminy w Poniecu.  
 


