
UCHWAŁA Nr XXIII/169/2020 
RADY GMINY ROZDRAŻEW 

z dnia 3 grudnia 2020 r. 

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Rozdrażew 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 poz. 713), art. 87 ust. 1 i 4 , art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. 
Dz. U. z 2020 poz. 310 z późn. zm.), po uzgodnieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody 
Polskie Zarząd Zlewni w Lesznie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu, 
Rada Gminy Rozdrażew uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Wyznacza się aglomerację Rozdrażew o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) wynoszącej  
2.962 RLM, obejmującej następujące miejscowości: 

- Rozdrażew (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 646, 627, 647, 20, 8, 34, 5, 48, 4, 53/2, 54, 
625/1, 605, 624, 606, 607/1, 607/2, 621/2, 621/1, 481/1, 467, 473, 458/1, 469, 453, 450, 491, 434, 
474, 483/2, 804, 487, 489/10, 375, 390, 380, 378, 377, 373, 531/32, 301, 505, 302, 504, 308/1, 
503/1, 503/2, 502, 501, 500/1, 497, 496; obręb: 0009 Rozdrażew oraz z wyłączeniem ulic: T. 
Kościuszki, Kwiatowej, Leśnej, Łąkowej), 

- Trzemeszno (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 127, 104, 113/8, 115, 120, 114; obręb: 
0011 Trzemeszno), 

- Grębów (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 181, 182; obręb: 0005 Grębów), 

- Maciejew (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 140/1, 94, 96/6, 96/1, 34, 33, 32, 31, 36/8, 15, 
26, 22, 18, 5, 179/1; obręb: 0007 Maciejew), 

- Nowa Wieś (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 99, 1/1, 1/3, 1/4, 67/1, 128, 168, 180/2, 
180/1, 178, 182, 177, 183, 190/1, 294/2, 171, 192, 193/2, 189, 186, 195/1, 197/2, 198, 205, 206, 
207, 239/2, 269/2, 270/1, 269/1, 270/2, 274, 275/2, 278 oraz działek występujących w 2 arkuszach 
nr: 90, 94, 95, 97, 62; obręb: 0008 Nowa Wieś), 

- Budy (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 18, 5, 19, 87; obręb: 0001 Budy). 

§ 2.  

1. Część opisowa, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic 
aglomeracji (Dz. U. poz. 1586) stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Część graficzna, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, 
obejmująca obszar i granice aglomeracji wyznaczone na mapie w skali 1:25 000, stanowi załącznik nr 
2 do niniejszej uchwały. 

§ 3.  

Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr 
V/122/15 z dnia 30 marca 2015 roku (Dz.U. Woj. Wielkopolskiego z 2015 roku poz. 2619), która traci 
moc z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 
2017 r. Prawo wodne (t.j Dz. U. z 2020, poz. 310 z późn. zm.). 
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§ 4.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Rozdrażewa. 

§ 5.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Gminy 

 
 

Wiesław Jankowski 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY  
RADY GMINY ROZDRAŻEW 

WS. WYZNACZENIA AGLOMERACJI ROZDRAŻEW  
 

CZĘŚĆ OPISOWA 
 

 

 
    

 

                     
 

 

 

         

 

 

Rozdrażew, listopad 2020 
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1. Cel i zakres opracowania.  

Celem opracowania jest wyznaczenie aglomeracji Rozdrażew, w związku z przepisem 

zawartym w art. 565 ust.2. Prawa wodnego (tj. Dz.U.2020 poz. 310 z pozń. zm.).  

Opracowanie zostało przygotowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie sposobu wyznaczania 

obszarów i granic aglomeracji (Dz.U.2018 poz. 1586).  

Z uwagi na funkcjonowanie na terenie objętym granicą aglomeracji obszarów objętych 

przynajmniej jedną formą ochrony przyrody (o której mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody) lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących 

się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy, zgodnie z art. 87 ust.4. ustawy z dnia 

20 lipca 2017 roku Prawo wodne (tj. Dz.U.2020 poz. 310 z pozń. zm.) niniejsze opracowanie 

podlegało uzgodnieniu z właściwą jednostką Wód Polskich – Dyrektorem Zarządu Zlewni oraz 

Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. 

 

2. Długości i rodzaj istniejącej sieci kanalizacyjnej. 

Długość i rodzaj istniejącej sieci kanalizacyjnej w nowej aglomeracji Rozdrażew (wg stanu na 

koniec 2019 roku) wynosi 37,4 km, w tym: 

  10,6 km sieci grawitacyjnych, 

  26,8 km rurociągów tłocznych. 

 

3. Długości i rodzaj planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej. 

W obecnym obszarze nowej aglomeracji nie przewiduje się (w najbliższej perspektywie 

czasowej)  budowy istotnych sieci kanalizacyjnych. Planowane są jedynie uzupełnienia 

i wykonywanie nowych przyłączy do istniejących sieci. 

 

4. Liczba stałych mieszkańców aglomeracji oraz liczba osób czasowo przebywających  

w aglomeracji. 

Nowa Aglomeracja Rozdrażew, w granicach ujętych w niniejszej dokumentacji, obejmuje 

następujące miejscowości: 

  Rozdrażew (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 646, 627, 647, 20, 8, 34, 5, 48, 4, 

53/2, 54, 625/1, 605, 624, 606, 607/1, 607/2, 621/2, 621/1, 481/1, 467, 473, 458/1, 
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469, 453, 450, 491, 434, 474, 483/2, 804, 487, 489/10, 375, 390, 380, 378, 377, 373, 

531/32, 301, 505, 302, 504, 308/1, 503/1, 503/2, 502, 501, 500/1, 497, 496; obręb: 

0009 Rozdrażew oraz z wyłączeniem ulic: T. Kościuszki, Kwiatowej, Leśnej, Łąkowej),  

  Trzemeszno (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 127, 104, 113/8, 115, 120, 114; 

obręb: 0011 Trzemeszno),  

  Grębów (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 181, 182; obręb: 0005 Grębów),  

  Maciejew (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 140/1, 94, 96/6, 96/1, 34, 33, 32, 

31, 36/8, 15, 26, 22, 18, 5, 179/1; obręb: 0007 Maciejew),  

  Nowa Wieś (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 99, 1/1, 1/3, 1/4, 67/1, 128, 168, 

180/2, 180/1, 178, 182, 177, 183, 190/1, 294/2, 171, 192, 193/2, 189, 186, 195/1, 

197/2, 198, 205, 206, 207, 239/2, 269/2, 270/1, 269/1, 270/2, 274, 275/2, 278 oraz 

działek występujących w 2 arkuszach nr: 90, 94, 95, 97, 62; obręb: 0008 Nowa Wieś),  

  Budy (z wyłączeniem działek ewidencyjnych nr: 18, 5, 19, 87; obręb: 0001 Budy). 

Obszar aglomeracji nie zmienił się w stosunku do obszaru wyznaczonego w uchwale nr 

V/122/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2015 roku (Dz.U. Woj. 

Wielkopolskiego z 2015 roku poz. 2619). 

Liczba mieszkańców w ww. miejscowościach objętych aglomeracją, zameldowanych na stałe 

lub czasowo, wg stanu na dzień 31.12.2019, przedstawia poniższa tabela. 

 

miejscowość liczba Mk zameldowanych [osoby] 
razem - na pobyt stały lub czasowy 

Rozdrażew 1368 
Budy 282 
Grębów 440 
Maciejew 230 
Nowa Wieś 436 
Trzemeszno 206 
RAZEM 2962 

 

 

W ramach powyższej ilości: 

  2.957 Mk podłączonych jest do systemu kanalizacyjnego, 

  5 Mk korzysta ze zbiorników bezodpływowych, 

  nie ma mieszkańców podłączonych do  przydomowych oczyszczalni ścieków. 
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Ostatecznie RLM pochodzący od mieszkańców stałych w aglomeracji (zameldowanych na 

pobyt stały lub czasowy) wyniesie:  

RLM (Mk) = 2.957 + 5 = 2.962 RLM 

Z udostępnionych danych gminnych wynika, że na terenie nowej aglomeracji Rozdrażew nie 

ma zarejestrowanych miejsc noclegowych. Tak więc:  

RLM (czas) = 0 RLM 

 

5. Informacja o przemyśle obsługiwanym przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do 

budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnie ścieków. Ilość i skład jakościowy ścieków 

przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej. 

Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (tj. Dz.U.2020 

poz. 310 z pózn.zm.) ściekami przemysłowymi są ścieki nie będące ściekami bytowymi albo 

wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład 

działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące 

ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi 

tego zakładu.  

Według katalogu Odbiorców usług prowadzących działalność gospodarczą na terenie 

aglomeracji Rozdrażew, na dzień 31.12.2019, nie zarejestrowano żadnego zakładu 

odprowadzającego ścieki przemysłowe.  

Zatem RLM od zakładów przemysłowych w aglomeracji Rozdrażew, wprowadzanych do 

systemu kanalizacji zbiorczej, wynosi: 

RLM (prz) = 0 RLM 

Nie przewiduje się obecnie podłączenia nowych zakładów przemysłowych do systemu 

kanalizacyjnego aglomeracji. 

 

6. Wskaźniki koncentracji. 

Z uwagi na zakres danych przedstawionych w p.3. niniejszego opracowania (brak zamierzeń 

inwestycyjnych w zakresie rozbudowy sieci kanalizacyjnych w obszarze aglomeracji),  nie 

wyliczono wskaźnika koncentracji dla nowych, planowanych inwestycji (rozumianego jako 

stosunek liczby stałych mieszkańców aglomeracji i osób czasowo przebywających 

w aglomeracji przewidywanej do obsługi przez sieć kanalizacyjną do długości tej sieci, 
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doprowadzającej ścieki do oczyszczalni ścieków albo do końcowego punktu zrzutu ścieków 

komunalnych). 

 

7. Opis systemu gospodarki ściekowej. Istniejące i planowane do budowy oczyszczalnie 

ścieków, wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków. 

Obecnie na terenie aglomeracji Rozdrażew stosuje się następujące systemy odbioru ścieków:  

  grawitacyjno - tłoczny system rurociągów, przepompowni i kanałów, którymi ścieki 

odprowadzane są do oczyszczalni w aglomeracji – w Rozdrażewie, 

  odbiór pozostałych nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i ich transport 

do stacji zlewnej na oczyszczalni w aglomeracji - organizowany przez właścicieli posesji. 

Odebrane ścieki z obszaru Aglomeracji Rozdrażew oczyszczane są na oczyszczalni ścieków 

w Rozdrażewie, zlokalizowanej na działce nr 571/6, obręb 0009 Rozdrażew, gmina Rozdrażew, 

powiat krotoszyński, województwo wielkopolskie. 

Operator oczyszczalni (Gmina) posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie 

oczyszczonych ścieków komunalnych do ziemi – rowu melioracji szczegółowej R-17,  wydane 

Decyzją Starosty Krotoszyńskiego nr OŚ.6341.32.2011 z dnia 28.12.2011. Pozwolenie 

wodnoprawne zostało wydane na czas oznaczony – do dnia 28.12.2021. 

Lokalizację tej oczyszczalni ścieków przedstawiają poniższe rysunki. 
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Oczyszczalnia ścieków w Rozdrażewie jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną, pracującą 

w oparciu o technologię osadu czynnego. Proces technologiczny rozpoczyna się od punktu 

zlewnego ścieków, gdzie następnie mieszanie ścieków z kanalizacji sanitarnej i dowożonych 

z szamb z terenu całej gminy. Ścieki dowożone są kierowane na kratę, na której zatrzymywane 

są większe zanieczyszczenia (tzw. skratki), a następuje – doprowadzane są do komory 

pompowni. Mieszanina ścieków pompowana jest na ciąg oczyszczalni BIOBLOK – PS 300, gdzie 

następuje mechaniczne oczyszczanie ścieków. Podczyszczone mechanicznie ścieki wpływają 

do komór beztlenowych oczyszczalni, gdzie podlegają biochemicznemu przygotowaniu do 

redukcji związków fosforu w komorach tlenowych. Z komór beztlenowych ścieki przepływają 

do komór niedotlenionych (tu następuje redukcja związków azotu) i przepływają następnie do 

komory tlenowej - tam następuje przejście azotynów do azotanów oraz przejścia związków 

fosforu z form rozpuszczalnych w ściekach do form nierozpuszczalnych. Następnie ścieki wraz 

z osadem czynnym przepływają do osadników wtórnych, gdzie zachodzi proces sedymentacji 

osadu czynnego i klarowania ścieków. Ścieki oczyszczone odpływają poprzez zestaw 

przelewów pilastych, grawitacyjnie do odbiornika – ziemi, rowu melioracji szczegółowej R-17. 

W poniższej tabeli zestawiono najważniejsze parametry pracy oczyszczalni, wynikające 

z aktualnego pozwolenia wodnoprawnego. 

 

parametr jednostka wartość 
PARAMETRY HYDRAULICZNE 

maksymalna godzinowa ilość ścieków 
odprowadzanych - Qh max 

m³/h 43,3 

średnia dobowa ilość ścieków 
odprowadzanych - Qd śr 

m³/d 519,5 

maksymalna roczna ilość ścieków 
odprowadzanych - Qrok 

m³/rok 246.484,5 

PARAMETRY JAKOŚCIOWE 
BZT5 mg O2/dm³ ≤25 
ChZT mg O2/dm³ ≤125 

zawiesiny ogólne mg/dm³ ≤35 
 

Na podstawie danych za rok 2019, w którym roczna ilość ścieków dopływających do 

oczyszczalni wyniosła 97.036,2 m³/rok, wynika następująca średnia dobowa ilość ścieków: 

Qd śr = 265,9 m³/d 

Podstawowe, uśrednione parametry ścieków komunalnych, dopływających do oczyszczalni  

i ścieków oczyszczonych, odprowadzanych do odbiornika, przedstawiono w poniższej tabeli. 
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parametr jednostka wartość 

ścieki dopływające 
BZT5 mg O2/dm³ 196,0 
ChZT mg O2/dm³ 848,0 

zawiesiny ogólne mg/dm³ 161,0 
ścieki oczyszczone 

BZT5 mg O2/dm³ 12,0 
ChZT mg O2/dm³ 52,0 

zawiesiny ogólne mg/dm³ 10,0 
 

Porównanie danych zawartych w pozwoleniu wodnoprawnym oraz wartości rzeczywistych za 

rok 2019, dotyczących głównych parametrów określających przepustowości hydrauliczne 

oczyszczalni, przedstawiono w poniższej tabeli. 

 

parametr jednostka 
wartość 

z pozwolenia wodnoprawnego rzeczywista 
Qd śr m³/d 519,5 265,9 
Qrok m³/rok 246.484,5 97.036,2 

 

Analizując powyższe dane stwierdzić należy, że oczyszczalnia osiąga dobre wyniki, bowiem pod 

względem hydraulicznym rzeczywiste wielkości przepływów średnich dobowych osiągają 

51,2% ich wartości dopuszczalnych i dla wartości rocznych - 34,4%, a uzyskane parametry 

ścieków oczyszczonych spełniają wymogi jakościowe wskazane w pozwoleniu 

wodnoprawnym. 

Obecne obciążenie oczyszczalni, rozumiane jako ładunek obliczony na podstawie 

maksymalnego średniego tygodniowego ładunku substancji organicznych biologicznie 

rozkładalnych dopływającego do oczyszczalni ścieków w ciągu roku (z wyłączeniem sytuacji 

nietypowych, w szczególności wynikających z intensywnych opadów), wyrażony równoważną 

liczbą mieszkańców (RLM) wynosi: 

1.107 RLM 

Oczyszczalnia zaprojektowana jest na dużo większy ładunek zanieczyszczeń, pozwalający oczyszczać 

skutecznie ścieki o ładunku RLM większym niż RLM aglomeracji Rozdrażew. 
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8. Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji. 

Zgodnie z aktualnymi wytycznymi oraz przepisami prawnymi, RLM aglomeracji oblicza się 

sumując: 

  stałych mieszkańców aglomeracji (osoby zameldowane na obszarze aglomeracji na 

pobyt stały oraz pobyt czasowy) - 1 Mk = 1 RLM,  

  osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji - obiekty usług turystycznych, 

szpitale, internat, więzienie - 1 zarejestrowane miejsce noclegowe = 1 RLM,  

  ścieki przemysłowe (pochodzące z małych i średnich przedsiębiorstw i/lub działalności 

handlowej, składowej, transportowej, usługowej), odprowadzane do systemu 

zbierania lub oczyszczalni ścieków komunalnych – wielkość obliczona na podstawie 

ilości ścieków i zawartego w nich ładunku. 

Wyliczenie RLM aglomeracji - na podstawie danych zawartych w p. 5 i 6 niniejszego 

opracowania:  

RLM = RLM (Mk) + RLM (prz) + RLM (czas) 

gdzie:  

RLM – równoważna liczba mieszkańców aglomeracji, 

RLM (Mk) – RLM, tj. równoważna liczba mieszkańców obejmująca ładunek generowany przez 

stałych mieszkańców aglomeracji oraz osoby czasowo zameldowane, 

RLM (prz) – RLM wynikająca z ładunku ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji 

zbiorczej, 

RLM (czas) – RLM wynikająca z ładunku ścieków pochodzących od osób czasowo 

przebywających w aglomeracji (zarejestrowane usługi noclegowe). 

Ostatecznie: 

RLM = RLM (Mk) + RLM (prz) + RLM (czas) = 2.962 + 0 + 0 = 2.962 RLM 

Wyliczony, na podstawie danych zawartych w niniejszym dokumencie, poziom wyposażenia 

aglomeracji Rozdrażew w systemy zbierania ścieków komunalnych (rozumiany jako stosunek 

procentowy sumy ładunku zbieranego siecią – poniżej jako RLMs  i oczyszczanego 

w przydomowych oczyszczalniach – poniżej jako RLMpo do RLM aglomeracji) będzie 

następujący: 

[RLMs (Mk) + RLMpo (Mk) + RLMs (prz) + RLMs (czas)]/RLM = 

=(2.957 + 0 + 0 + 0)/2.962 ≈ 99,8% 
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9. Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji 

zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie 

systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom 

ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej. 

Obecnie na terenach objętych granicą aglomeracji tylko 5 osób jest niepodłączonych do sieci 

kanalizacyjnych. Osoby te wyposażyły posesję w szczelny zbiornik bezodpływowy oraz 

prowadzą okresowy transport nieczystości ciekłych na oczyszczalnię ścieków w aglomeracji - 

do czasu podłączenia budynku do sieci kanalizacyjnych, co ma nastąpić w przyszłym roku.  

Suma tych nieczystości ciekłych dostarczanych na oczyszczalnię wynosi rocznie 183 m³/rok - 

czyli 0,5 m³/d. 

Na terenie objętym granicą aglomeracji nie występują przydomowe oczyszczalnie ścieków.  

 

10. Informacja o strefach ochronnych ujęć wody.  

W obszarze aglomeracji Rozdrażew eksploatowane są trzy ujęcia wody, dla których zostały 

wyznaczone strefy ochronne obejmujące wyłącznie tereny ochrony bezpośredniej. Ujęcie 

wody w Rozdrażewie znajduje się w obszarze aglomeracji Rozdrażew, natomiast ujęcia 

w Dąbrowie i Dzielicach znajdują się poza jej granicami. 

Poniżej podstawowe informacje z ww. decyzji. 

 

Ujęcie  Nr decyzji 
Data 

wydania 
decyzji 

Jednostka wydająca 
decyzję 

Wyznaczony teren ochrony 
bezpośredniej 

Dzielice 
(dla SKR 

Rozdrażew) 

OŚ.6431.1.2013 28.02.2013 Starosta 
Krotoszyński 

w granicach działki nr 11/4,  o 
powierzchni 0,37 ha i wymiarach 

45m x 85m x 44m x 85m 
Dąbrowa 
(dla SKR 

Rozdrażew) 

OŚ.6431.7.2011 20.04.2011 Starosta 
Krotoszyński 

dla studni 6 – działka 127/10 o 
powierzchni 0,5 ha i wymiarach 62,7m 

x 79,4m x 79,45m x 62,7m, 
dla studni 2 i 7 – działka 121/2 o 

powierzchni 0,07 ha i wymiarach 20m 
x 37m x 27m x 38m, 

dla studni 1, 1A i 5 – działka nr 49/1 o 
powierzchni  o,14 ha i wymiarach 25m 

x 32m x 25m x 32m 
Rozdrażew 

(dla KR 
Rozdrażew) 

OŚ.6431.39.2014 29.01.2014 Starosta 
Krotoszyński 

dla studni 2, 3, 3 bis i 4 – działka nr 
335/1 o powierzchni 0,52 ha 
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W ramach ustalonych, w powyższej decyzji, zakazów, nakazów i ograniczeń obowiązujących 

na terenach stref ochronnych obejmujących tereny ochrony bezpośredniej, należy: 

  odprowadzać wody opadowe lub roztopowe w sposób uniemożliwiający 

przedostawanie się ich do urządzeń do poboru wody, 

  zagospodarować teren zielenią, 

  odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych 

przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących 

do poboru wody, 

  ograniczyć wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych 

przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody, 

  teren ochrony ogrodzić, a na ogrodzeniu umieścić tablice zawierające informacje 

o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych. 

Dla ww. ujęć, jak do tej pory, nie ustanowiono strefy ochronnej, obejmującej teren ochrony 

pośredniej.  

 

11. Informacja o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych.  

W granicach wnioskowanej aglomeracji Rozdrażew nie znajdują się wyznaczone obszary 

ochronne zbiorników wód śródlądowych. 

 

12. Informacja o formach ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

W granicach wnioskowanej aglomeracji Rozdrażew znajduje się tylko jedna forma ochrony 

przyrody – obszar chronionego krajobrazu Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy. 

Podstawowe informacje o ww. przedstawiono w tabeli poniżej. 

 

Forma ochrony 
przyrody Tytuł aktu prawnego Miejsce 

publikacji 
Oznaczenie 

Dz.U. 
Data 

publikacji 
Dąbrowy 
Krotoszyńskie 
Baszków-Rochy 

Rozporządzenie Wojewody 
Kaliskiego Nr 6 z dnia 22 stycznia 
1993 r. w sprawie ustalenia obszaru 
chronionego krajobrazu "Dąbrowy 
Krotoszyńskie Baszków - Rochy" na 
terenie województwa kaliskiego 

Dz. Urz. Woj. 
Kaliskiego 

Dz. Urz. 
z 1993 r. 

nr 2, poz. 14 

25.02.1993 
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W części graficznej opracowania ujęto mapy zawierające informacje wskazane 

w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 

roku w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz.U.2018 poz. 1586), 

oczywiście z przedstawieniem na nich tych elementów wskazanych w Rozporządzeniu, które 

występują w obszarze objętym granicą aglomeracji Poniec. 

Z uwagi na skalę map (1:25000) wskazano na nich orientacyjne położenie wyznaczonych 

terenów ochrony bezpośredniej ujęć wody.  

Obszar i granice aglomeracji zostały przedstawione z wykorzystaniem map dostępnych na 

portalach: https://rozdrazew.e-mapa.net/ oraz  http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/. 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz.
310) obszar i granice aglomeracji, które wyznaczone zostały przed wejściem w życie Prawa
wodnego (przed 1.01.2018) obowiązują do końca 2020 roku. Aby utrzymać status aglomeracji,
Rada Gminy Rozdrażew powinna podjąć uchwałę o wyznaczeniu nowej Aglomeracji Rozdrażew,
w wyżej wskazanym terminie. Projekt uchwały ws. wyznaczenia aglomeracji Rozdrażew został
przekazany przez Wójta Rozdrażewa do uzgodnienia do Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody
Polskie w Lesznie oraz do Dyrektora RDOŚ w Poznaniu.

Po uzyskaniu uzgodnień ww. organów, Rada Gminy Rozdrażew, zgodnie z art. 87 ust. 1 i 4 w
zw. z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, podejmuje stosowną uchwałę ws.
wyznaczenia aglomeracji Rozdrażew - w treści uzgodnionej z ww. organami. Załączniki do niniejszej
uchwały zostały przygotowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej I
Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic
aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1586).

Wójt Gminy

mgr Mariusz Dymarski
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