UCHWAŁA
Nr LI/976/14
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 27 października 2014 roku
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Poznań

Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r.
poz. 145 ze zm.)1 Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:
§1
Wyznacza się aglomerację Poznań o równoważnej liczbie mieszkańców 1 158 500.
§2
1. Aglomeracja Poznań obejmuje swym zasięgiem tereny objęte systemem kanalizacji
zbiorczej zakończonym oczyszczalniami ścieków:
1)
2)
3)
4)

Centralną Oczyszczalnią Ścieków w Koziegłowach – gmina Czerwonak,
Lewobrzeżną Oczyszczalnią Ścieków w Poznaniu,
Oczyszczalnią Wierzonka – gmina Swarzędz,
Oczyszczalnią Pobiedziska, która będzie funkcjonować do 31 grudnia 2015 r.

2. Obszar aglomeracji Poznań wyznacza się w oznaczonych na planie granicach, na terenie
poniżej wymienionych miejscowości:
1) Poznań (z wyłączeniem osiedla Morasko i osiedla Radojewo),
2) Annowo, Czerwonak, Dębogóra, Kicin, Kliny, Koziegłowy, Mielno, Miękowo
– gmina Czerwonak,
3) Luboń,
4) Babki, Czapury, Wiórek – gmina Mosina,
5) Pobiedziska, Biskupice, Bugaj (z wyłączeniem ulic: Brzozowej, Limbowej,
Kasztanowej, Lipowej, Bukowej, Świerkowej, Jodłowej, Wierzenickiej, Kobylnickiej,
Osiedla Zacisze nad Stawem, Jasińskiej, Granicznej, Nowej, Skrytej, Popiela,
Władysława Łokietka, Rodzinnego Ogrodu Działkowego Bugaj), Główna, Główienka,
Gorzkie Pole, Jankowo, Jerzykowo, Kowalskie, Pomarzanowice, Promienko,
Stęszewko, Tuczno, Uzarzewo Huby, Wronczyn, Wronczynek – gmina Pobiedziska,
6) Suchy Las, Złotniki (z wyłączeniem ulic: Kochanowskiego, Słowackiego, Reja, Prusa,
Pawłowickiej), Złotkowo (z wyłączeniem ulic: Rzepakowej, Żytniej, Leśnej,
Dębowej, Klonowej, Słonecznikowej) – gmina Suchy Las,
7) Swarzędz, Bogucin, Garby, Gortatowo, Gruszczyn, Janikowo, Jasin, Karłowice,
Kobylnica, Kruszewnia, Łowęcin, Paczkowo, Rabowice, Uzarzewo, Wierzonka,
Zalasewo – gmina Swarzędz,
8) Baranowo, Chyby, Przeźmierowo, Wysogotowo – gmina Tarnowo Podgórne.
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i poz. 1513
z 2013 r. poz. 21 i poz. 165 oraz 2014 r. poz. 659 i poz. 850.

3. Obszar i granice aglomeracji Poznań zostały oznaczone na mapie w skali 1:25 000,
stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§3
Traci moc rozporządzenie Nr 201/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 października
2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Poznań (Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 176 poz. 4061).
§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 LI/976/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 27 października 2014 roku

Aglomeracja Poznań została wyznaczona rozporządzeniem Nr 201/06 Wojewody
Wielkopolskiego z dnia 18 października 2006 r.
Prezydent Miasta Poznania pismem z dnia 10 lutego 2014 r. uzupełnionym pismami
z dnia 9 maja 2014 r. oraz 18 lipca 2014 r., złożył wniosek o zmianę granic aglomeracji
Poznań.
Na podstawie przedstawionej nowej propozycji planu aglomeracji Poznań w ramach
przeprowadzonej weryfikacji ustalono m.in., że na terenie aglomeracji długość istniejących
sieci kanalizacyjnych wynosi 1338,15 km. Sieci te obsługują 618105 osób. Ponadto
231,24 km sieci kanalizacyjnych jest w trakcie realizacji w ramach zadania „Kanalizacja
obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” oraz „Usługi Zarządzania
gospodarką ściekową na terenie Pokrzywna w Poznaniu obejmujące projekt, budowę
i 15 – letnią eksploatację wybudowanego systemu kanalizacji sanitarnej”. Sieci te obsługiwać
będą 20185 mieszkańców. Natomiast długość sieci planowanych do wykonania wynosi
113,19 km. Wskaźnik koncentracji dla planowanych sieci (113,19 km) i planowanej liczby
mieszkańców (17847) obsługiwanych przez planowaną sieć wynosi 157,67 mieszkańców na
1 km sieci kanalizacyjnej 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 Poznań obejmują zmiany polegające
na wyłączeniu z aglomeracji następujących terenów:
− osiedle Morasko i osiedle Radojewo - gmina Poznań,
− miejscowości: Barcinek, Borówko, Zbierkowo, Polska Wieś, część miejscowości Bugaj
(ulice: Brzozowa, Limbowa, Kasztanowa, Lipowa, Bukowa, Świerkowa, Jodłowa,
Wierzenicka, Kobylnicka, Osiedle Zacisze nad Stawem, Jasińska, Graniczna, Nowa,
Skryta, Popiela, Władysława Łokietka, Rodzinnego Ogrodu Działkowego Bugaj), Gołuń,
Góra, Jerzyn, Kapalica, Kociałkowa Górka, Kocanowo, Kołata, Kołatka, Krześlice,
Latalice, Łagiewniki, Nadrożno, Pomarzanki, Podarzewo, Promno, Pruszewiec, Stara
Górka, Stęszewice, Węglewko, Węglewo, Wójtostwo, Złotniczki - gmina Pobiedziska,
− część miejscowości Złotkowo (ulice: Rzepakowa, Żytnia, Leśna, Dębowa, Klonowa,
Słonecznikowa), część miejscowości Złotniki (ulice: Kochanowskiego, Słowackiego, Reja,
Prusa, Pawłowicka) - gmina Suchy Las,
− miejscowości: Sarbinowo, Sokolniki Gwiazdowskie, Wierzenica - gmina Swarzędz.
Powyższe tereny zostały wyłączone ze względu na wskaźnik koncentracji, który w tych
miejscowościach wynosi poniżej 120 mieszkańców na 1 km sieci kanalizacyjnej planowanej
do realizacji. Dla terenów wyłączonych z aglomeracji zostanie opracowana alternatywna
koncepcja oczyszczania ścieków komunalnych. Miejscowość Kociałkowa Górka wyłączona
z terenu aglomeracji posiada własną oczyszczalnię ścieków poniżej 2000 RLM. Osiedle

Radojewo z gminy Poznań wyłączane z terenu aglomeracji posiada lokalny system
kanalizacji zakończony oczyszczalnią ścieków poniżej 2000 RLM. Część miejscowości
Czerwonak określana jako Miękówko, która administracyjnie nie stanowi osobnej
miejscowości a była wymieniona jako miejscowość wchodząca w skład aglomeracji Poznań
w rozporządzeniu Nr 201/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 października 2006 r.
pozostaje w granicach obecnie wyznaczonej aglomeracji.
Aglomeracja posiada:
− Centralną Oczyszczalnię Ścieków w Koziegłowach, zlokalizowaną przy ul. Gdyńskiej 1
w Koziegłowach. Jest to oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem
związków azotu i fosforu o przepustowości Qśr/d = 200 000 m3/d. Odbiornikiem ścieków
oczyszczonych jest rzeka Warta w km 235+500.
− Lewobrzeżną Oczyszczalnię Ścieków w Poznaniu, zlokalizowaną przy ul. Serbskiej 3
w Poznaniu. Jest to oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków
azotu i fosforu o przepustowości Qśr/d = 50 000 m3/d. Odbiornikiem ścieków
oczyszczonych jest rzeka Warta w km 239+400.
− Oczyszczalnię Wierzonka, zlokalizowaną przy ul. Gminnej w Kobylnicy. Jest to
oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu i fosforu
o przepustowości Qś/dr = 41 m3/d. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Główna
w km 13+560.
− Oczyszczalnię Ścieków Pobiedziska, zlokalizowaną przy ul. Poznańskiej w Pobiedziskach.
Jest to oczyszczalnia biologiczna o przepustowości Qśr/d = 580 m3/d. Odbiornikiem
ścieków oczyszczonych jest rów melioracji wodnej szczegółowej G-51-1 w km 0+350.
Oczyszczalnia ścieków w Pobiedziskach po realizacji inwestycji „Kanalizacja obszaru
Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” zostanie do dnia 31 grudnia 2015 r.
zlikwidowana a ścieki będą odprowadzane do oczyszczalni ścieków w Koziegłowach.
Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji (RLM) dla aglomeracji Poznań wynosi
1 158 500 RLM i obejmuje:
− 618105 RLM pochodzące od stałych mieszkańców aglomeracji korzystających
z istniejącej sieci kanalizacyjnej,
− 62640 RLM pochodzące od osób przebywających czasowo na terenie aglomeracji (turyści
i studenci) korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej,
− 421315 RLM pochodzące od przemysłu odprowadzającego ścieki do istniejącej sieci
kanalizacyjnej,
− 20185 RLM pochodzące od stałych mieszkańców aglomeracji, którzy będą korzystali
z sieci kanalizacyjnej która jest w trakcie realizacji,
− 17847 RLM pochodzące od osób, które będą korzystały z planowanej do wykonania sieci
kanalizacyjnej,
− 14226 RLM pochodzące od przemysłu planowanego do podłączenia do sieci
kanalizacyjnej,
− 3556 RLM pochodzące od przemysłu odprowadzającego ścieki do zbiorników
bezodpływowych,
− 626 RLM pochodzące od osób przebywających czasowo na terenie aglomeracji (turyści
i studenci) odprowadzających ścieki do zbiorników bezodpływowych.
Aglomeracji przekracza 2000 RLM, a zatem spełnia wymogi art. 43 ust. 1 ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.).

Wszystkie wymienione w uchwale nazwy miejscowości są zgodne z Wykazem
urzędowych nazw miejscowości.
Niniejsza
uchwała
ustala
granice
i
obszar
aglomeracji
Poznań.
Zgodnie z art. 208 ust. 1 ustawy Prawo wodne gminy tworzące aglomeracje mają 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.
Sejmik Województwa Wielkopolskiego podejmuje niniejszą uchwałę po uzgodnieniu
przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego z właściwymi organami administracji oraz
po zasięgnięciu opinii zainteresowanych gmin.

