
UCHWAŁA NR III/22/2015  

RADY GMINY ROZDRA ŻEW 

z dnia 18 lutego 2015r.  

                                                      

w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu obszaru aglomeracji  

dla Gminy Rozdrażew 

 

Na podstawie art. 43 ust. 2a i ust. 2b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne                    

(Dz. U. z 2012 r. poz. 145, ze zm.) w związku z § 4 ust. 4 rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic 

aglomeracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 995), uchwala się, co następuje: 

 

               § 1.  Opiniuje się pozytywnie projekt planu aglomeracji Rozdrażew obejmującej Gminę 

Rozdrażew. Projekt planu aglomeracji  stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew. 

 

      § 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

           Przewodniczący Rady Gminy  
     Artur Jakubek  

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie: 

 
W ramach przygotowań do aktualizacji Krajowego Programu Ochrony Środowiska 

dokonano weryfikacji dotychczasowego obszaru aglomeracji Rozdrażew wyznaczonej                          
w 2006r. pod kątem spełniania wymaganego wskaźnika koncentracji (120 osób na kilometr 
sieci kanalizacyjnej) oraz możliwości finansowych gminy w zakresie dalszej budowy 
kanalizacji sanitarnej. 

Od czasu wyznaczenia granic aglomeracji w 2006r., gmina pobudowała kanalizację 
sanitarną w następujących miejscowościach: 
- Trzemeszno, 
- Grębów, 
- Maciejew, 
- Nowa Wieś, 
- Budy, 
- Rozdrażew, ulice: Sikorskiego, Polna, Rzemieślnicza, św. Katarzyny, Witosa, ks. Bronisza, 
Parkowa, Mickiewicza oraz Sportowa. 

W obszarze aglomeracji Rozdrażew, wyznaczonej w roku 2006 pozostały 
do skanalizowania miejscowości Dąbrowa i Dzielice.  

W oparciu o posiadane mapy i dane meldunkowe dokonano wyliczenia wskaźnika 
koncentracji, który wyniósł dla Dąbrowy 60,38 MK, natomiast obecnie  posiadana 
dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dzielice, 
połączona z wymianą azbestowych odcinków sieci wodociągowej oraz wyznaczenie 
projektowanego przebiegu sieci kanalizacyjnej pozwoliły na ustalenie rzeczywistej długości 
projektowanej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dzielice. Wyniesie ona 3,59 km,                                
co oznacza, że wskaźnik koncentracji wynosi poniżej wymaganych 120MK i wyniesie 
116,43MK.  

  W oparciu o te wyliczenia Wójt Gminy zwrócił  się do Sejmiku Województwa o zmianę 
granic aglomeracji sprowadzającą się do usunięcia z jej obszaru miejscowości Dąbrowa                          
i Dzielice. Tę propozycję odzwierciedla przesłany do zaopiniowania projekt uchwały Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego. 
 

Wskazać ponadto należy, że wyłączenie miejscowości Dąbrowa i Dzielice z granic 
aglomeracji nie oznacza zaniechania realizacji inwestycji kanalizacyjnej w tych 
miejscowościach. Wynika to ze zmiany dotychczasowych zasad finansowania tego typu 
zadań w nowym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ze środków  PROW 2014+ 
dofinansowanie będzie można uzyskać wyłącznie na budowę kanalizacji w miejscowościach 
nie wchodzących w skład aglomeracji. 
 

Wobec powyższego wyrażenie opinii pozytywnej o proponowanym obecnie obszarze 
aglomeracji jest uzasadnione.  

 
 
       Wójt Gminy  
       Mariusz Dymarski  
 


