UCHWAŁA
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 29 października 2012 roku
Nr XXVII/491/12
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Obrzycko

Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2012 r.
poz. 145) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:
§1
Wyznacza się aglomerację Obrzycko o równoważnej liczbie mieszkańców 2356.
§2
1.

Aglomeracja Obrzycko obejmuje swym zasięgiem tereny miasta Obrzycko, objęte
systemem kanalizacji zbiorczej zakończonym oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną
w Obrzycku.

2.

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

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE
do uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 29 października 2012 roku
Nr XXVII/491/12
Burmistrz Miasta Obrzycko pismem znak: OCH.7010.3.2012 z dnia 10 września
2012 r. zwrócił się do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o wyznaczenie aglomeracji
Obrzycko.
Na podstawie przedstawionej propozycji planu aglomeracji Obrzycko, w ramach
przeprowadzonej weryfikacji ustalono m.in., że na terenie aglomeracji długość istniejącej
sieci kanalizacyjnej wynosi 7,2 km wraz z doprowadzeniem do istniejącej w Obrzycku
oczyszczalni ścieków o przepustowości 157 m3/d, nie planuje się rozbudowy oczyszczalni
ścieków w Obrzycku. Długość planowanych sieci określono na 8,235 km. Wskaźnik długości
sieci obliczony wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie
sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (§ 3 ust. 4 Dz. U. z 2010 r. Nr 137,
poz. 922), dla planowanych sieci (8,235 km) i liczby mieszkańców 1086 mk docelowo
obsługiwanych przez planowaną sieć wynosi średnio ok. 131,8 mk/km i jest wyższy
od wskaźnika długości sieci tj. nie mniej niż 120 mieszkańców na 1 km sieci. Natomiast
przeliczony wskaźnik długości sieci z uwzględnieniem istniejącej i planowanej sieci
kanalizacyjnej wyniesie ok. 152 mk/km.
Wielkość aglomeracji przekracza 2000 RLM. Równoważna liczba mieszkańców
dla aglomeracji Obrzycko wynosi 2356 (RLM) i obejmuje 2356 mieszkańców gminy
Obrzycko.
Wymieniona w uchwale nazwa miejscowości jest zgodna z Wykazem urzędowych
nazw miejscowości.
Zgodnie z art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145) organem właściwym w sprawach wyznaczenia aglomeracji
jest sejmik województwa.
Niniejsza uchwała ustala granice i obszar aglomeracji na terenie miasta Obrzycko
tworząc aglomerację Obrzycko. Zgodnie z art. 208 ust.1 ustawy Prawo wodne gmina
tworząca aglomeracje ma obowiązek zrealizować system kanalizacji zbiorczej dla ścieków
komunalnych zakończony oczyszczalnią ścieków w terminie określonym w Krajowym
programie oczyszczania ścieków komunalnych.
Uchwała nie narusza obowiązków gmin w zakresie odprowadzania i oczyszczania
ścieków komunalnych wynikających z przepisów o samorządzie gminnym.
Wobec powyższego realizując ww. kompetencje, po uzgodnieniu z właściwymi
organami administracji oraz po zasięgnięciu opinii zainteresowanej gminy, podjęcie przez
Sejmik Województwa Wielkopolskiego niniejszej uchwały jest uzasadnione.

