
UCHWAŁA NR XXIII/647/16 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 31 października 2016 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Czempiń 

 
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 XI/314/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 października 2015 r.  
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Czempiń (Dz. Urz. Woj. Wiel. poz. 6239) wprowadza się następujące 
zmiany:  

1)  § 1 otrzymuje brzmienie:  

„Wyznacza się aglomerację Czempiń o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 9 532”. 

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

   „1. Aglomeracja Czempiń obejmuje swym zasięgiem tereny objęte systemem kanalizacji zbiorczej, 
zakończonym oczyszczalniami ścieków zlokalizowanymi w miejscowościach: 

1) Piechanin 62 (działka ewidencyjna nr 283/4; obręb 0012 Piechanin), 

2) Borowo (działka ewidencyjna nr 286/1; obręb: 0003 Borowo)”. 

3) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

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

1) w gminie Czempiń: 

- Czempiń, 

- Borowo, 

- Głuchowo, 

- Jarogniewice, 

- Jasień, 

- Piotrkowice, 

- Piechanin, 

- Srocko Wielkie, 

- Stare Tarnowo, 

- Nowe Tarnowo; 

2) w gminie Brodnica: 

- Grzybno, 

- Iłówiec” 

§ 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/647/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 31 października 2016 roku 

 

Aglomeracja Czempiń została utworzona rozporządzeniem Nr 127/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia  
29 maja 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Czempiń (Dz. U. Woj. Wiel. Nr 95,  
poz. 2335), a następnie uchwałą Nr XI/314/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 26 października 2015 r. 

Burmistrz Gminy Czempiń zwrócił się do Marszałka Województwa Wielkopolskiego  
o wprowadzenie zmian do aglomeracji Czempiń. Nowa propozycja planu aglomeracji Czempiń obejmuje 
zmianę RLM oraz granic aglomeracji. 

W ramach przeprowadzonej weryfikacji ustalono m.in., iż na terenie aglomeracji Czempiń długość 
istniejących sieci kanalizacyjnych wynosi 59,20 km. Sieci te obsługują 8 640 mieszkańców,  
w tym 8 544 stałych mieszkańców aglomeracji oraz 96 osób czasowo przebywających w aglomeracji. 
Natomiast 33 stałych mieszkańców aglomeracji ma techniczną możliwość korzystania z istniejącej sieci 
kanalizacyjnej. Obecnie w trakcie realizacji jest odcinek 5,36 km sieci przesyłowych (kolektor tłoczny  
i kanalizacja tłoczna), łączący miejscowości Borowo i Jarogniewie. Długość sieci planowanych do wykonania 
wynosi 2,99 km sieci. Wskaźnik koncentracji dla planowanych sieci (2,99 km) i liczby mieszkańców (380) 
obsługiwanych przez planowaną sieć wynosi 127,09 mk/km i jest zgodny ze wskaźnikiem koncentracji 
określonym w § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu 
wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. poz. 995). 

Dodatkowe ustalenia odnoszące się do aglomeracji Czempiń obejmują zmianę polegającą na wyłączeniu  
z aglomeracji miejscowości Nowe Borówko. Powyższy teren został wyłączony ze względu na wskaźnik 
koncentracji, który wynosi poniżej 120 mieszkańców na 1 km sieci kanalizacyjnej planowanej do realizacji. 
Dla wymienionego terenu wyłączonego z aglomeracji przewidziano alternatywną koncepcję oczyszczania 
ścieków komunalnych. 

Na terenie gminy Czempiń występują obszary Natura 2000: „Ostoja Rogalińska” oraz „Będlewo-Bieczyny” 
oraz Park Krajobrazowy im. Dezyderego Chłapowskiego. 

Aglomeracja posiada dwie oczyszczalnie ścieków: 
- mechaniczno - biologiczną oczyszczalnię ścieków z podwyższonym usuwaniem związków azotu, fosforu 

zlokalizowaną w miejscowości Piechanin 62 (działka ewidencyjna 283/4; obręb 0012 Piechanin),  
o przepustowości Qśr/d = 1 115,0 m3/d. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Olszynka  
w km 8+000. W ramach planowanej rozbudowy i modernizacji oczyszczalni przepustowość ma wzrosnąć 
do wartości Qśr/d = 1 500,0 m3/d, 

- oczyszczalnię ścieków BIOBLOK PS-100 zlokalizowaną w miejscowości Borowo na działce ewidencyjnej 
nr 286/1; obręb: 0003 Borowo, o przepustowości Qśr/d = 62,0 m3/d. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych 
jest rów melioracji szczegółowych R/16.  

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 Czempiń wynosi  
9 532 RLM i obejmuje: 

- 8 544 RLM pochodzące od stałych mieszkańców aglomeracji korzystających z istniejącej sieci 
kanalizacyjnej, 

- 96 RLM pochodzących od osób czasowo przebywających w aglomeracji korzystających  
z istniejącej sieci kanalizacyjnej, 

- 468 RLM pochodzących od przemysłu odprowadzającego ścieki do istniejącej sieci kanalizacyjnej,  
- 33 RLM pochodzące od stałych mieszkańców aglomeracji mających techniczną możliwość korzystania  

z istniejącej sieci kanalizacyjnej, 
 
- 313 RLM pochodzących od stałych mieszkańców aglomeracji, którzy będą korzystały z sieci 

kanalizacyjnej planowanej do budowy, 



- 67 RLM pochodzących od osób czasowo przebywających w aglomeracji, które będą korzystali z sieci 
kanalizacyjnej planowanej do budowy, 

- 11 RLM pochodzących od stałych mieszkańców aglomeracji korzystających z indywidualnych systemów 
oczyszczania ścieków. 

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

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 
zainteresowanych gmin. 

 
 


