
  
 
 

UCHWAŁA NR XXIII/630/16 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 31 października 2016 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kaczory 

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. W uchwale Nr III/57/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2015 r.  
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kaczory (Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2015 roku poz. 1001) § 1 
otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Wyznacza się aglomerację Kaczory o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 6 907”. 

§ 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. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 

do uchwały Nr XXIII/630/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 31 października 2016 roku 

 

Aglomeracja Kaczory została wyznaczona uchwałą nr III/57/15 Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. 

Wójt Gminy Kaczory złożył wniosek o zmianę aglomeracji Kaczory. 

Nowa propozycja planu aglomeracji Kaczory obejmuje zmianę równoważnej liczby mieszkańców 
(RLM) poprzez jej zmniejszenie do 6 907 RLM.  

W ramach przeprowadzonej weryfikacji ustalono m.in., iż na terenie aglomeracji Kaczory długość 
istniejących sieci kanalizacyjnych wynosi 49,6 km. Sieci te obsługują 5 671 mieszkańców. Natomiast 
33 stałych mieszkańców aglomeracji ma techniczną możliwość korzystania z istniejącej sieci 
kanalizacyjnej. Długość sieci planowanych do wykonania wynosi 0,8 km sieci. Wskaźnik koncentracji 
dla planowanych sieci (0,8 km) i liczby mieszkańców (173) obsługiwanych przez planowaną sieć 
wynosi 216,25 mk/km i jest zgodny ze wskaźnikiem koncentracji określonym w § 3 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 obszaru aglomeracji Kaczory występują następujące formy ochrony przyrody: obszar 
chronionego krajobrazu „Dolina Noteci”, obszary Natura 2000 (obszary siedliskowe) „Dolina Noteci”, 
obszary Natura 2000 (obszary ptasie) „Puszcza nad Gwdą” oraz „Dolina Środkowej Noteci i Kanału 
Bydgoskiego”. 

Aglomeracja posiada biologiczną oczyszczalnię ścieków o przepustowości Qśr/d = 1 875,0 m3/d, 
zlokalizowaną w miejscowości Kaczory (działka ewidencyjna nr 81/2; obręb 0005 Kaczory).  
Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rów melioracyjny „A” w km 3+375 (prawostronny dopływ 
rzeki Noteci). Oczyszczalnia ścieków jest w trakcie modernizacji i rozbudowy, która zakończy się  
do końca 2017 roku. Obiekt docelowo ma zmniejszyć swoją przepustowość do Qśr/d = 1 200,0 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 Kaczory 
wynosi 6 907 RLM i obejmuje: 

- 5 671  RLM pochodzących od stałych mieszkańców aglomeracji korzystających z istniejącej sieci 
kanalizacyjnej, 

- 33 RLM pochodzące od stałych mieszkańców aglomeracji, którzy mają techniczną możliwość 
korzystania z istniejącej sieci kanalizacyjnej, 

- 173 RLM pochodzące od stałych mieszkańców aglomeracji, którzy będą korzystali z sieci 
kanalizacyjnej planowanej do budowy, 

- 998 RLM pochodzących od przemysłu podłączonego do istniejącej sieci kanalizacyjnej, 

- 32 RLM pochodzące od stałych mieszkańców aglomeracji korzystających z indywidualnych 
systemów oczyszczania ścieków. 

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. 

 

 


