
Uchwała Nr XVI/440/16 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 21 marca 2016 r. 

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Tuchorza 

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

§ 1  

Wyznacza się aglomerację Tuchorza o równoważnej liczbie mieszkańców 3 364. 

§ 2  

1. Aglomeracja Tuchorza obejmuje swym zasięgiem tereny objęte systemem kanalizacji zbiorczej 
zakończonym oczyszczalnią ścieków w miejscowości Tuchorza (działka  ewidencyjna nr 531/11; obręb: 
0020 Tuchorza). 

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

1) Tuchorza (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 115, 114, 113, 112, 128, 126, 418/8, 167/1, 160, 
155, 101/1, 100/2, 98, 141, 142, 143, 138, 137, 95, 94, 93, 145/1, 148, 147, 149, 185, 174, 179, 166/2, 
154; obręb: 0020 Tuchorza), 

2) Stara Tuchorza, 

3) Nowa Tuchorza, 

4) Belęcin (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 237/3, 242, 250/4, 568, 566, 577, obręb 0001 
Belęcin), 

5) Boruja. 

3. Obszar i granice aglomeracji Tuchorza 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 XVI/440/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 21 marca 2016 roku 

 

Wójt Gminy Siedlec, reprezentowany przez pełnomocnika, pismem z dnia 27 sierpnia 2015 r., uzupełnionym 
pismem z dnia 2 grudnia 2015 r. złożył wniosek o wyznaczenie aglomeracji Tuchorza. 

Na podstawie przedstawionej propozycji planu aglomeracji Tuchorza w ramach przeprowadzonej 
weryfikacji ustalono m.in., że na terenie aglomeracji długość istniejących sieci kanalizacyjnych wynosi  
22,35 km. Sieci te obsługują 1 512 stałych mieszkańców aglomeracji. Długość sieci planowanych  
do wykonania w miejscowości Belęcin wynosi 5,35 km. Wskaźnik koncentracji dla planowanych sieci  
(5,35 km) i planowanej liczby mieszkańców (696) obsługiwanych przez planowaną sieć wynosi  
130 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). Natomiast długość sieci planowanych do wykonania  
w miejscowościach Nowa Tuchorza i Boruja, położonych na Obszarze Chronionego Krajobrazu Pojezierze 
Sławskie, Pradolina Obry i Rynna Zbąszyńska, wynosi 12,19 km. Wskaźnik koncentracji dla planowanych 
sieci (12,19 km) i planowanej liczby mieszkańców (1 152) obsługiwanych przez planowaną sieć wynosi  
94,5 mieszkańców na 1 km sieci kanalizacyjnej i jest zgodny ze wskaźnikiem koncentracji określonym  
w § 3 ust. 5 pkt 4 i ust. 6  rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu 
wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. poz. 995). 

Na części terenu aglomeracji Tuchorza występuje Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierze Sławskie, 
Pradolina Obry i Rynna Zbąszyńska. 

Aglomeracja posiada biologiczną oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną w miejscowości Tuchorza położną 
na działce ewidencyjnej nr 531/11; obręb: 0020 Tuchorza  o przepustowości Qśr/d = 195 m3 /d. Odbiornikiem 
ścieków oczyszczonych jest rów T położony na działce ewidencyjnej 531/11; obręb 0020 Tuchorza. Planowana 
jest rozbudowa oczyszczalni ścieków do Qśr/d = 500 m3 /d. 

Wielkość aglomeracji przekracza 2000 RLM a zatem spełnia wymogi określone w art. 43 ust. 1 ustawy 
Prawo wodne. Równoważna liczba mieszkańców dla aglomeracji Tuchorza wynosi 3 364 RLM i obejmuje: 

- 1 512 RLM pochodzących od stałych mieszkańców aglomeracji korzystających z istniejącej sieci 
kanalizacyjnej, 

- 1 268 RLM pochodzących od stałych mieszkańców aglomeracji planowanych do podłączenia do sieci 
kanalizacyjnej planowanej do budowy, 

- 580 RLM pochodzących od osób czasowo przebywających w aglomeracji planowanych do podłączenia  
do sieci kanalizacyjnej planowanej do budowy, 

- 4 RLM pochodzące od przemysłu planowanego do podłączenia do sieci kanalizacyjnej. 

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

Niniejsza uchwała ustala granice i obszar aglomeracji Tuchorza. 

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. 

 


