
Uchwała Nr XIV/90/2008 
Rady Gminy Czernikowo 

z dnia 09.06.2008 r. 

w sprawie zaopiniowania projektu planu Aglomeracji Czernikowo celem włączenia do „Krajowego 
Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych." 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 43 ust. 2a ustawy Prawo wodne z dnia 
18 lipca 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 z późn. zm.), zgodnie z zapisem 
§ 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu 
wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 283, poz. 2841) ze zmianami w 2006 r. (Dz. 
U. Nr 199 poz. 1468), Rada Gminy Czernikowo uchwala, co następuje: 

§1  

Pozytywnie opiniuje się obszar i granice Aglomeracji Czernikowo, przygotowane z wykorzystaniem 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernikowo. 

§2  

Projekt planu Aglomeracji Czernikowo stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 

§3 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo. 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



Projekt planu Aglomeracji Czernikowo obejmuje: 

1. Część graficzną projektu planu Aglomeracji Czernikowo. 
2. Część opisową projektu planu Aglomeracji Czernikowo. 

Załącznik do  
Uchwały Rady Gminy Czernikowo 
Nr XIV/90/2008 z dnia 09.06.2008r. 



Część Opisowa 

Informuje jednocześnie, iż: - w skład aglomeracji wejdą następujące miejscowości: 
Czernikowo, Wygoda(70%), Czernikówico(40%). Wybudowanych będzie 17,5 km sieci, 
które obsłużą ok. 2890 nowych odbiorców. W załączeniu schemat aglomeracji wraz z liczbą 
mieszkańców miejscowości, długością sieci kanalizacyjnych oraz wyliczeniem liczby 
mieszkańców na 1 km sieci. - dane dotyczące istniejących i planowanych do budowy sieci 
kanalizacji wraz z liczba mieszkańców: 

Obecna       sieć Liczba   obecnie Docelowa Docelowa liczba Mk/km       sieci 
(stan              na obsługiwanych długość sieci obsługiwanych docelowo 
31.12.2007) mieszkańców (stan na 31.12. 

2014) 
mieszkańców  

15,6 km 2610 33,1 km 5500 166,16 mk/km 

- metodyka liczenia RLM: 
Średni dobowy ładunek ścieków od 1 mieszkańca - wg GZK Czernikowo (obecnego 
eksploatatora oczyszczalni ścieków) to ok. 0,12 m3/d. Średnie BZT5 to ok. 420 g 02/m3 
(dane średnie za cały 2007 rok). 
Po zakładanym przykrości ludności obsługiwanej przez system kanalizacji zbiorczej w 2014 
roku liczba jej wyniesie 5500 mieszkańców zamieszkujących teren aglomeracji. Przyjmując 
średni zrzut ścieków na poziomie 0,12 m3/d od osoby otrzymujemy wartość 660 m3/ 

 

Łączna wartość RLM docelowa na 2015 rok to ok. 4620 RLM 
Obecna wartość RLM to ok. 2190 RLM (objęta kanalizacją jest miejscowość: Czernikowo 
w 90%). 
- oczyszczalnia ścieków w Czernikowie posiada obecną przepustowość średniodobową 
w wysokości 400 m3 ścieków na dobę, z obecnie średnim przepływem rzędu 310 m3/d. 
Rozbudowa oczyszczalni obejmuje osiągnięcie średniej projektowanej przepustowości 
dobowej 1000 m3. 
- kształt granic aglomeracji został ustalony na podstawie studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernikowo. 



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr XIV/90/2008 Rady Gminy Czernikowo z dnia 09.06.2008r. w sprawie zaopiniowania 
projektu planu Aglomeracji Czernikowo. 

Stosownie do § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004r w sprawie 
wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2004 r. Nr 283, poz. 2841) ze zm. w 2006r. (Dz. U. z 
2006 r. Nr 199, poz. 1468), wojewoda przedkłada do zaopiniowania Radzie Gminy projekt planu aglomeracji. 

Od pojęcia aglomeracji rozpoczyna się droga każdego beneficjenta, zwłaszcza gminy, do pozyskania 
unijnych środków pomocowych na niezbędne inwestycje środowiskowe. 

Dyrektywa nr 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz art. 43 ust 1 ustawy 
Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2005 r. nr 239 poz. 2019 z późn. zm.) wskazują aglomerację o 
równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) równej 2 000 jako najmniejszą dla której istnieje obowiązek 
wyposażenia jej w sieć kanalizacyjną dla ścieków komunalnych zakończoną oczyszczalnią ścieków. 

Ta sama ustawa w art. 43 ust. 2 definiuje pojęcie aglomeracji jako teren, gdzie zaludnienie lub 
działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i 
przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych. 

Z kolei art. 43 ust. 3 Prawa wodnego wskazuje Krajowy Program Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych jako dokument, którego integralną częścią jest wykaz aglomeracji, o których mowa w art. 43 
ust. 1 oraz wykaz niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy i modernizacji zbiorczych sieci 
kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków komunalnych. 

Posiadanie zatwierdzonego planu aglomeracji, jest również wymagane, aby ubiegać się o środki na 
inwestycje środowiskowe pochodzące z funduszy unijnych. 

Mając na uwadze powyższe oraz fakt, iż projekt planu Aglomeracji Czernikowo spełnia wszystkie 
wymagania wynikające z zapisów rozporządzenia, o którym mowa na wstępie, uznaje się za zasadne 
pozytywne zaopiniowanie w/w planu. 

 


