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Uchwała Nr XX/536/16 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 27 czerwca 2016 r. 

w sprawie likwidacji aglomeracji Mąkolno, gmina Sompolno 

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 32, poz. 159; z 2014 r. poz. 850) Sejmik Województwa Wielkopolskiego 
uchwala, co następuje: 

 

§ 1.  Likwiduje się aglomerację Mąkolno, gmina Sompolno, wyznaczoną rozporządzeniem Nr 195/06 
Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 września 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mąkolno, gmina 
Sompolno (Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 161, poz. 3784). 

 

§ 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. 
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Uzasadnienie 

do uchwały Nr XX/536/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 27 czerwca 2016 roku 

Aglomeracja Mąkolno, gmina Sompolno została wyznaczona rozporządzeniem Nr 195/06 Wojewody 
Wielkopolskiego z dnia 25 września 2006 r. 

Burmistrz Miasta Sompolno pismem znak: RIK.631.1.2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. uzupełnionym 
pismami z dnia 18 lutego 2014 r. oraz 8 stycznia 2016 r. złożył wniosek o likwidację aglomeracji Mąkolno, 
gmina Sompolno. 

Obszar aglomeracji Mąkolno, gmina Sompolno wyznaczono na terenie następujących miejscowości: 
Mąkolno, Sycewo, Mostki, Wierzbie, Kolonia Wierzbie, Przystronie, Siedliska, Zakrzewek, Nowa Wieś, 
Kolonia Lipiny. 

Na podstawie przedstawionej propozycji likwidacji aglomeracji Mąkolno, gmina Sompolno w ramach 
przeprowadzonej weryfikacji ustalono, że część miejscowości Mąkolno i Mostki posiada zbiorczy system 
kanalizacji o łącznej długości 8,641 km, który obsługuje 478 stałych mieszkańców aglomeracji. Określono 
długość sieci kanalizacyjnej w trakcie realizacji na 0,902 km, obsługującej 66 stałych mieszkańców 
aglomeracji. 

Na terenie aglomeracji Mąkolno, gmina Sompolno istnieje oczyszczalnia ścieków, która jest w złym stanie 
technicznym uniemożliwiającym jej dalszą eksploatację, w związku z tym po jej zamknięciu ścieki będą 
trafiały za pomocą kolektora sanitarnego o długości 5,5 km do oczyszczalni ścieków w Sompolnie  
przy ul. Błankowej. Do wybudowania pozostał zbiorczy system kanalizacji w miejscowościach: Sycewo, 
Wierzbie, Kolonia Wierzbie, Przystronie, Siedliska, Zakrzewek, Nowa Wieś, Kolonia Lipiny oraz w części 
miejscowości Mostki i Mąkolno, dla których planowana długość sieci wynosi 35,90 km. Natomiast liczbę 
mieszkańców docelowo obsługiwanych przez planowaną sieć określono na 1845 osób.  

Wskaźnik koncentracji dla planowanych sieci (35,90 km) i planowanej liczby mieszkańców (1845) 
obsługiwanych przez planowaną sieć wynosi 51,39 mk/km i jest mniejszy od wskaźnika koncentracji 
określonego w § 3 ust. 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).  

Biorą powyższe pod uwagę, w chwili obecnej realna wielkość równoważnej liczby mieszkańców (RLM) 
aglomeracji składającej się wyłącznie z miejscowości Mąkolno i Mostki o wynosi 544 i została wyliczona  
na podstawie rzeczywistej liczby mieszkańców. W związku z tym obszar ten nie spełnia wymogów 
określonych w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 
469 ze zm.). 

Miejscowości Mąkolno i Mostki wejdą w skład nowo wyznaczanej aglomeracji Sompolno. 

Należy również zaznaczyć, że dla pozostałych miejscowości wchodzących w skład likwidowanej 
aglomeracji zostanie opracowana alternatywna koncepcja oczyszczania ścieków komunalnych. 

Niniejsza uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego likwiduje aglomerację Mąkolno, gmina 
Sompolno. 

Uchwała nie zmienia obowiązków gmin w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych 
wynikających z przepisów o samorządzie gminnym. 

 Wobec powyższego realizując kompetencje wynikające z art. 22 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy – 
Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw i po zasięgnięciu opinii zainteresowanej gminy, podjęcie przez 
Sejmik Województwa Wielkopolskiego niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 


