Uchwała Nr XXIII/620/16
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 31 października 2016 r.
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Radawnica, gmina Złotów

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; z 2016 r. poz. 352 i poz. 1250) Sejmik Województwa
Wielkopolskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Wyznacza się aglomerację Radawnica, gmina Złotów o równoważnej liczbie mieszkańców
równej (RLM) 2 434.
§ 2 . 1. Aglomeracja Radawnica, gmina Złotów obejmuje swym zasięgiem tereny objęte systemem
kanalizacji zbiorczej zakończonym oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości Radawnica
(działka ewidencyjna nr 126; obręb 0005 Radawnica).
2. Obszar aglomeracji Radawnica, gmina Złotów wyznacza się w oznaczonych na planie granicach,
na terenie poniżej wymienionych miejscowości:
1) Radawnica (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 8219/11, 456/3, 457, 458, 459/3, 535/1, 549,
19, 10, 11/1, 269/3, 273/7, 240/3; obręb: 0005 Radawnica),
2) Kamień (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 182, 198, 297/1, 303/1, 305; obręb: 0006
Kamień),
3) Józefowo (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 4/28, 4/2, 24/10; obręb: 0005 Radawnica),
4) Górzna (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 510/4, 876, 879, 880, 503/5, 386, 443, 444/5,
875, 385/2, 509/3, 392/4, 388/3, 435/3, 487, 382/1, 438/1, 472/4, 445/5, 437/1, 383, 446/1, 445/6,
470; obręb: 0044 Górzna),
5) Nowiny,
6) Franciszkowo.
3. Obszar i granice aglomeracji Radawnica, gmina Złotów zostały oznaczone na mapie
w skali 1:10 000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Traci moc rozporządzenie Nr 134/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 czerwca 2006 r.
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Radawnica, gmina Złotów (Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 104
poz. 2563).
§ 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.

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXIII/620/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 31 października 2016 roku
Aglomeracja Radawnica, gmina Złotów została wyznaczona rozporządzeniem Nr 134/06
Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 czerwca 2006 r.
Wójt Gminy Złotów złożył wniosek o zmianę granic aglomeracji Radawnica, gmina Złotów.
Z uwagi na brak prawnej możliwości dokonania zmiany ww. rozporządzeniu Wojewody
Wielkopolskiego, Sejmik Województwa Wielkopolskiego, w oparciu o art. 43 ust. 2a Prawo wodne,
podjął uchwałę o wyznaczeniu aglomeracji Radawnica, gmina Złotów.
Na podstawie przedstawionej nowej propozycji planu aglomeracji Radawnica, gmina Złotów
w ramach przeprowadzonej weryfikacji ustalono m.in., że na terenie aglomeracji długość istniejących
sieci kanalizacyjnych wynosi 31,8 km. Sieci te obsługują 2 223 stałych mieszkańców aglomeracji
oraz 11 osób czasowo przebywających w aglomeracji. Natomiast 28 stałych mieszkańców aglomeracji
ma techniczną możliwość korzystania z istniejącej sieci kanalizacyjnej. Na terenie aglomeracji
nie planuje się oddania do eksploatacji dalszych odcinków zbiorczej kanalizacji sanitarnej do końca
2016 roku.
Dodatkowe ustalenia odnoszące się do aglomeracji Radawnica, gmina Złotów obejmują zmianę
polegającą na włączeniu do aglomeracji miejscowości Franciszkowo oraz na wyłączeniu z aglomeracji
następujących terenów:
- Radawnica (działki ewidencyjne nr: 8219/11, 456/3, 457, 458, 459/3, 535/1, 549, 19, 10, 11/1,
269/3, 273/7, 240/3; obręb: 0005 Radawnica),
- Kamień (działki ewidencyjne nr: 182, 198, 297/1, 303/1, 305; obręb: 0006 Kamień),
- Józefowo (działki ewidencyjne nr: 4/28, 4/2, 24/10; obręb: 0005 Radawnica),
- Górzna (działki ewidencyjne nr: 510/4, 876, 879, 880, 503/5, 386, 443, 444/5, 875, 385/2, 509/3,
392/4, 388/3, 435/3, 487, 382/1, 438/1, 472/4, 445/5, 437/1, 383, 446/1, 445/6, 470; obręb:
0044 Górzna),
- Nowiny.
Powyższe tereny (położone poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody) zostały wyłączone
ze względu na wskaźnik koncentracji, który wynosi poniżej 120 mieszkańców na 1 km sieci
kanalizacyjnej planowanej do realizacji. Dla wymienionych terenów wyłączonych z aglomeracji
przewidziano alternatywną koncepcję oczyszczania ścieków komunalnych.
Na terenie gminy Radawnica występują: rezerwaty przyrody „Czarci Staw” i „Uroczysko Jary”,
obszary chronionego krajobrazu „Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy”, „Dolina Łobżonki i Bory
Kujańskie” oraz obszar Natura 2000 „Dolina Łobżonki”.
Aglomeracja posiada mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną
w miejscowości Radawnica (działka ewidencyjna nr 126; obręb 0005 Radawnica) o przepustowości
Qśr/d = 460,0 m3/d. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rów melioracji szczegółowych
Gw-H w km 6+600, stanowiący dopływ rzeki Gwdy.
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
Radawnica, gmina Złotów wynosi 2 434 RLM i obejmuje:
- 2223 RLM pochodzące od stałych mieszkańców aglomeracji korzystających z istniejącej sieci
kanalizacyjnej,
- 28 RLM pochodzących od stałych mieszkańców aglomeracji mających techniczną możliwość
korzystania z istniejącej sieci kanalizacyjnej,

- 11 RLM pochodzących od osób czasowo przebywających w aglomeracji, podłączonych
do istniejących sieci kanalizacyjnych,
- 172 RLM pochodzące od przemysłu podłączonego do istniejących sieci kanalizacyjnych.
Wszystkie wymienione w uchwale nazwy miejscowości są zgodne z Wykazem urzędowych nazw
miejscowości.
Niniejsza uchwała ustala granice i obszar aglomeracji Radawnica, gmina Złotów.
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 publicznej
oraz po zasięgnięciu opinii zainteresowanej gminy.

