
1 

 

Uchwała Nr XX/540/16 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 27 czerwca 2016 r. 

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sompolno, gmina Sompolno 

Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469,  
poz. 1590, poz. 1642 i poz. 2295) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 § 1 

Wyznacza się aglomerację Sompolno o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 4 779. 

§ 2  

1. Aglomeracja Sompolno obejmuje swym zasięgiem tereny objęte systemem kanalizacji zbiorczej 
zakończonym oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości Sompolno przy ul. Błankowej. 

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

1) Sompolno (z wyłączeniem ulic Nadnoteckiej, Krycha i Leśnej - za obwodnicą miejscowości 
Sompolno), 

2) Biele (płd. część miejscowości pomiędzy drogą powiatową nr 3202P, a drogą gminną nr G 4076  
- posesje od nr 35 do nr 61 oraz posesja nr 32), 

3) Mąkolno (ulice: Główna, Kasztanowa, Kwiatowa, Łąkowa, Parkowa, Plac Kościelny, Szkolna, 
Kazimierza Wielkiego, Królowej Jadwigi), 

4) Mostki (budynki od nr 1 do nr 38 oraz nr 80a), 

5) Lubstów (ulice Główna, Jeziorna, Parkowa, Polna, Poprzeczna, Zielona, Kościelna – część  
do skrzyżowania z ul. Cmentarną i Konińską). 

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

§ 3  

Traci moc rozporządzenie Nr 193/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 września 2006 r. 
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sompolno (Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 161, poz. 3782). 

§ 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 XX/540/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 27 czerwca 2016 roku 

Aglomeracja Sompolno została wyznaczona rozporządzeniem Nr 193/06 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 zmianę granic aglomeracji 
Sompolno. 

Na podstawie przedstawionej nowej propozycji planu aglomeracji Sompolno w ramach przeprowadzonej 
weryfikacji ustalono m.in., że na terenie aglomeracji długość istniejących sieci kanalizacyjnych wynosi  
46,20 km, które obsługują 4266 mieszkańców. Dodatkowo na terenie aglomeracji Sompolno długość sieci  
w trakcie realizacji określono na 4,583 km. Sieć ta będzie obsługiwała 326 mieszkańców. Dodatkowe ustalenia 
odnoszące się do aglomeracji Sompolno obejmują zmianę polegającą na wyłączeniu z terenu aglomeracji 
następujących miejscowości: Płoszewo, Dąbrowa, Zofia, Sompolinek oraz Sompolno (ulica Nadnotecka, 
Krycha i Leśna – za obwodnicą miejscowości Sompolno). Powyższe miejscowości zostały wyłączone  
ze względu na wskaźnik koncentracji, który w tych miejscowościach wynosi poniżej 120 mieszkańców  
na 1 kilometr sieci kanalizacyjnej planowanej do realizacji. Dla miejscowości wyłączonych z aglomeracji 
zostanie opracowana alternatywna koncepcja oczyszczania ścieków komunalnych. 

W granicach nowej aglomeracji Sompolno znalazły się obszary wchodzące do tej pory w skład 
likwidowanych aglomeracji Mąkolno i Lubstów, które wyposażone są w system kanalizacji sanitarnej. Należą 
do nich części miejscowości Mąkolno, Mostki, Lubstów. 

Aglomeracja posiada obecnie dwie oczyszczalnie ścieków zlokalizowane w Sompolnie  
przy ul. Św. Barbary oraz ul. Błankowej. Oczyszczalnia ścieków przy ul. Św. Barbary jest w złym stanie 
technicznym, dlatego podjęto decyzję o jej wyłączeniu z dalszej eksploatacji. W związku z tym ścieki 
docelowo kierowane będą do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy ul. Błankowej w Sompolnie. Wobec 
tego, że oczyszczalnia ścieków przy ul. Błankowej będzie jedyną oczyszczalnią ścieków na terenie gminy 
Sompolno, konieczne stało się jej przebudowanie i rozbudowanie. Oczyszczalnia ścieków przy ul. Błankowej 
po przeprowadzonej rozbudowie będzie miała przepustowość Qdśr = 950 m3 /d. 

Wielkość aglomeracji przekracza 2000 RLM, a zatem spełnia wymogi określone w art. 43 ust. 1 ustawy 
Prawo wodne. Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji (RLM) dla aglomeracji Sompolno wynosi  
4 779 RLM i obejmuje: 

- 4 266 RLM pochodzących od mieszkańców aglomeracji korzystających z istniejących sieci 
kanalizacyjnych, 

- 326 RLM pochodzących od mieszkańców, którzy będą korzystali z sieci kanalizacyjnej, planowanej  
do budowy, 

- 187 RLM pochodzących od mieszkańców, korzystających z systemów indywidualnych. 

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

Niniejsza uchwała ustala granice i obszar aglomeracji Sompolno. 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 publicznej oraz po zasięgnięciu opinii 
zainteresowanej gminy. 

 


