UCHWAŁA NR XXXIV/568/17
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Brzoza
Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.1) oraz § 3 i 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. Wyznacza się aglomerację Brzoza o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM)
3 760 z oczyszczalnią ścieków komunalnych zlokalizowaną na terenie miejscowości Brzoza
w gminie Nowa Wieś Wielka, której obszar obejmuje w całości miejscowości Brzozę
i Olimpin z terenu gminy Nowa Wieś Wielka.
§ 2. Obszar i granice aglomeracji wyznaczono na mapie w skali 1:10 000, stanowiącej
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Likwiduje się aglomerację Brzoza wyznaczoną uchwałą Nr IX/156/15 Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia
aglomeracji Brzoza (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2015 r. poz. 2 100).
§ 4. Traci moc uchwała Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego wskazana
w § 3.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1590, 1642 i 2295 oraz z 2016 r.
poz. 352, 1250 i 1948.
1

UZASADNIENIE
1.

Przedmiot regulacji

Przedmiotem regulacji jest przyjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic
aglomeracji Brzoza.
2.

Omówienie podstawy prawnej:

W myśl art. 43 ust. 2a ustawy Prawo wodne wyznaczenie aglomeracji przez sejmik
województwa następuje w drodze uchwały po uzgodnieniu przez marszałka województwa
z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej i właściwym regionalnym
dyrektorem ochrony środowiska oraz po zasięgnięciu przez marszałka województwa opinii
zainteresowanych gmin.
Podstawą wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji jest spełnienie wszystkich
wymogów zapisanych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r.
w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji.
3.

Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Aglomerację Brzoza, zgodnie z art. 43 ust. 2a ustawy Prawo wodne wyznacza Sejmik
Województwa Kujawsko-Pomorskiego po uzgodnieniu przez Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Poznaniu i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz po
zasięgnięciu opinii zainteresowanej gminy, tj.: Rady Gminy Nowa Wsi Wielka.
4.

Uzasadnienie merytoryczne:

Procedura wyznaczenia aglomeracji Brzoza została wszczęta na wniosek Wójta
Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 11 maja 2017 r., znak; RBI.II.7021.40.2017.
Przedłożony przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka projekt planu aglomeracji
zweryfikowano i stwierdzono, że spełnia wymogi określone w/w rozporządzeniem
i w związku z tym może stanowić podstawę do wyznaczenia niniejszej aglomeracji.
W dniu 2 maja 2017 r. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego przygotował
projekt uchwały dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Brzoza o równoważnej liczbie
mieszkańców (RLM) 3 760. Przedmiotowy projekt uchwały przekazany został do
uzgodnienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (pismo z dnia
31 maja 2017 r., znak: ŚG-I-W.7320.14.1.2017), Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Poznaniu (pismo z dnia 31 maja 2017 r., znak: ŚG-IW.7320.14.1.2017) oraz zaopiniowania przez Radę Gminy Nowa Wieś Wielka (pismo z dnia
31 maja 2017 r., znak: ŚG-I-W.7320.14.1.2017).
Uzyskano w przedmiotowej sprawie:
 pozytywne uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy:
postanowienie z dnia 9 czerwca 2017 r., znak: WOP.070.3.2017.MP,
 pozytywne uzgodnienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Poznaniu: pismo z dnia 14 czerwca 2017 r., znak: ZOU.430.4.2017.785,

 pozytywną opinię Rady Gminy Nowa Wieś Wielka wyrażoną w uchwale
Nr XXIX/219/17 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej
wyznaczenia aglomeracji Brzoza.
W związku z wypełnieniem wszystkich czynności przewidzianych rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic
aglomeracji, zgodnie z kompetencjami, niniejszym aktem prawnym Sejmik Województwa
Kujawsko-Pomorskiego wyznacza aglomerację Brzoza.
Obszar aglomeracji Brzoza, wyznaczony na mapie w skali 1:10 000, obejmuje swym
zasięgiem system istniejącej kanalizacji zbiorczej miejscowości Brzoza i Olimpin z terenu
gminy Nowa Wieś Wielka.
Podstawą wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Brzoza są właściwe:
 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 miejscowe plany
w/w rozporządzenia.
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Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji (RLM) wynosi 3 760, którą uzasadnia:
liczba rzeczywistych mieszkańców aglomeracji – 3760 (tj. liczba osób korzystających
z systemu kanalizacyjnego – 3620, liczba osób korzystających z taboru asenizacyjnego
– 108, liczba osób korzystających z pojedynczych systemów oczyszczania ścieków – 32).
Na terenie aglomeracji brak jest zakładów przemysłowych oraz zakładów usługowych
wytwarzających ścieki o charakterze przemysłowym, jak również zarejestrowanych miejsc
noclegowych.
Długość istniejącej na terenie aglomeracji sieci kanalizacyjnej wynosi 25,8 km,
w tym 20,9 km to kanalizacja grawitacyjna; 4,9 km to kanalizacja tłoczna). Do istniejącej
sieci kanalizacyjnej podłączonych jest 3 620 mieszkańców stałych i czasowo przebywających
powyżej 3 miesięcy.
Na terenie aglomeracji funkcjonuje mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków
zlokalizowana w miejscowości Brzoza, powiat bydgoski – działki ewidencyjne nr: 264/2,
264/5; współrzędne geograficzne: szerokość – 53.0171, długość – 18.0256. Eksploatacja
oczyszczalni oraz zrzut ścieków oczyszczonych do rowu zlokalizowanego w zlewni Kanału
Nowonoteckiego odbywa się na podstawie wydanego pozwolenia wodnoprawnego – decyzja
Nr OŚ.V.6223/49/10 Starosty Bydgoskiego z dnia 14 grudnia 2010 r., obowiązującego do
dnia 31 grudnia 2020 r. Współrzędne geograficzne końcowego punktu zrzutu ścieków
oczyszczonych do odbiornika: szerokość – 53.0171, długość – 18.0247. Zgodnie
z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym wydajność projektowa oczyszczalni ścieków
wyrażona w równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) wynosi 6 125, natomiast
przepustowość oczyszczalni ścieków wynosi: Qśrd 1 225 m3/d. Ilość ścieków kierowanych do
oczyszczalni ścieków wynosi 624,6 m3/d (RLM 2 849), z czego 10 m3/d stanowią ścieki
dowożone (zarówno z terenu aglomeracji, jak również spoza obszaru aglomeracji). Jakość
oczyszczonych ścieków odprowadzanych z oczyszczalni ścieków do odbiornika spełnia
wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1800) oraz dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej
oczyszczania ścieków komunalnych. Planowane inwestycje na oczyszczalni ścieków to jej
rozbudowa. W wyniku realizacji inwestycji wydajność projektowa oczyszczalni zwiększy się
do 14 400 RLM.

Na terenie aglomeracji zlokalizowane są pojedyncze systemy oczyszczania ścieków
w ilości 8 sztuk, z których łącznie korzystają 32 osoby. Są one posadowione
w miejscowości Brzoza – działki ewidencyjne nr: 768, 767, 881, 809, 810 oraz miejscowości
Olimpin – działki ewidencyjne nr: 227/2, 261/40, 261/64.
W obszarze aglomeracji Brzoza w miejscowości Brzoza (działki ewidencyjne nr 57/5
i 57/6) zlokalizowane jest gminne ujęcie wód podziemnych z utworów czwartorzędowych,
z którego pobór wód odbywa się na podstawie decyzji Nr OŚ-V.6341.1.69.2015 z dnia
2 listopada 2015 r. ważnej do dnia 1 listopada 2025 r. Dla przedmiotowego ujęcia nie zostały
ustanowione w drodze aktu prawa miejscowego oraz decyzji strefy ochronne obejmujące
tereny ochrony bezpośredniej i pośredniej. Do rezygnacji z wyznaczenia terenu ochrony
pośredniej przedmiotowego ujęcia upoważniły warunki geologiczne i hydrogeologiczne
w rejonie przedmiotowego ujęcia służące naturalnej ochronie jakości wód eksploatowanego
poziomu wodonośnego.
Na terenie aglomeracji brak jest zbiorników wód śródlądowych, nie występują
również obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych ustanowione w drodze aktu prawa
miejscowego.
W obszarze aglomeracji Brzoza występują następujące formy ochrony przyrody:
1) Obszar Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej – część
wschodnia i zachodnia ustanowiony uchwałą Nr X/250/15 Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm
Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej – część wschodnia i zachodnia (Dz. Urz. Województwa
Kujawsko-Pomorskiego poz. 2571),
2) Obszar Chronionego Krajobrazu Łąki Nadnoteckie ustanowiony uchwałą Nr X/258/15
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru
Chronionego Krajobrazu Łąki Nadnoteckie (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 2579).
Poza wymienionymi powyżej w obszarze aglomeracji Brzoza brak jest innych formy
ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz
obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdujących się na liście, o której mowa
w art. 27 ust. 1 tej ustawy.
Na terenie aglomeracji nie planuje się działań inwestycyjnych związanych z budową
sieci kanalizacji sanitarnej.
Obszar i przebieg granicy przedmiotowej aglomeracji określono na mapie w skali
1:10000, która stanowi załącznik do przedmiotowej uchwały. Zgodnie z w/w
rozporządzeniem granica aglomeracji przebiega wzdłuż zewnętrznych granic działek
ewidencyjnych.
5.

Ocena skutków regulacji:

Wejście w życie uchwały nie obciąży budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wyznaczenie aglomeracji Brzoza, w drodze aktu prawa miejscowego, będzie stanowiło
podstawę ujęcia przedmiotowej aglomeracji w aktualizacji Krajowego programu
oczyszczania ścieków komunalnych oraz umożliwi jednostce samorządu terytorialnego
ubieganie się o środki z funduszy celowych i inne środki finansowe, w tym środki z Unii
Europejskiej na realizację przedsięwzięć w gospodarce ściekowej na terenie przedmiotowej
aglomeracji.

