
   

 

UCHWAŁA NR XXIII/632/16 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 31 października 2016 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Ostrowite 

 
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/53/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2015 r.  
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Ostrowite (Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2015 r. poz. 996) wprowadza 
się następujące zmiany:  

1)  § 1. otrzymuje brzmienie:  

„§ 1. Wyznacza się aglomerację Ostrowite o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 2 650.” 

2)  § 2. ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Obszar aglomeracji Ostrowite wyznacza się w oznaczonych na planie granicach, na terenie 
miejscowości: 
1)  Gostuń (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 198/1, 192, 190/2, 185/1, 185/2, 184/6, 

184/7; obręb: 0004 Gostuń), 

2) Giewartów (z wyłączeniem nieruchomości położonych wzdłuż ulic: Grota Roweckiego; 
Dąbrowica; Kościelnej; Powstania Styczniowego; Ks. A. Wichlińskiego- działki ewidencyjne 
nr: 197/1, 78/2, 51/5, 51/25, 51/22; Lotników Polskich- działka ewidencyjna nr 75/3; Armii 
Krajowej- działki ewidencyjne nr: 94/12, 94/8, 94/5; obręb: 0002 Giewartów), 

3) Mieczownica, 

4)   Tomaszewo (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 189, 187, 184/2, 182, 178/2; obręb: 
0023 Tomaszewo), 

5)  Ostrowite (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 120, 111, 18/2, 105/1, 101, 158/4, 221, 
219, 184/1; obręb: 0014 Ostrowite), 

6)  Sienno (działki ewidencyjne nr: 64/3, 61/2, 84/3, 52/1, 51/1, 99, 134, 101, 102/1, 107/1, 106/1, 
132/1, 30, 105/1, 5/1, 6/2, 135, 124/2, 125/1, 129/2, 131; obręb: 0016 Sienno). 

3) Załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

§  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/632/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 31 października 2016 roku 

 

Aglomeracja Ostrowite została utworzona rozporządzeniem Nr 125/06 Wojewody 
Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2006r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Ostrowite,  
a następnie uchwałą III/53/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. 

Wójt Gminy Ostrowite złożył wniosek o zmianę aglomeracji Ostrowite. 

Na podstawie przedstawionej nowej propozycji planu aglomeracji Ostrowite, w ramach 
przeprowadzonej weryfikacji ustalono m.in., że na terenie aglomeracji długość istniejących sieci 
kanalizacyjnych wynosi 27,3 km. Sieci te obsługują 2550 mieszkańców, w tym 1804 stałych 
mieszkańców aglomeracji oraz 746 osób czasowo przebywających w aglomeracji. W miejscowości 
Sienno, znajdującej się na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Powidzko-Bieniszewskiego”, 
planowane jest wykonanie 0,84 km sieci kanalizacyjnej. Wskaźnik koncentracji dla planowanych sieci 
(0,84 km) i planowanej liczby mieszkańców (100) obsługiwanych przez planowaną sieć wynosi 
119,05 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 terenie aglomeracji Ostrowite występuje Obszar Chronionego Krajobrazu „Powidzko-
Bieniszewski”, „Powidzki Park Krajobrazowy” oraz obszar Natura 2000 „Pojezierze Gnieźnieńskie”. 

Dodatkowe ustalenia odnoszące się do aglomeracji Ostrowite obejmują zmianę polegającą  
na włączeniu do aglomeracji następujących działek ewidencyjnych w miejscowości Sienno: 5/1, 6/2, 
135, 124/2, 125/1, 129/2, 131; obręb 0016 Sienno. 

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 
Ostrowite wynosi 2 650 RLM i obejmuje: 

- 1 804 RLM pochodzące od stałych mieszkańców aglomeracji korzystających z istniejącej sieci 
kanalizacyjnej, 

- 746 RLM pochodzących od osób czasowo przebywających w aglomeracji podłączonych  
do istniejącej sieci kanalizacyjne, 

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

- 75 RLM pochodzących od osób czasowo przebywających, którzy będą korzystali z sieci 
kanalizacyjnej planowanej do budowy. 

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

Niniejsza uchwała ustala granice i obszar aglomeracji Ostrowite. 

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. 

 

 


