UCHWAŁA NR XXXVII/624/17
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 23 października 2017 r.
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łysomice
Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1121), 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 poz. 995),
uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyznacza się aglomerację Łysomice o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM)
10 862 zakończoną dwoma końcowymi punktami zrzutu ścieków do aglomeracji Toruń na
terenie której zlokalizowana jest Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Toruniu, której obszar
obejmuje miejscowości: Łysomice (część), Papowo Toruńskie z wyłączeniem ul. Lipowej
(część), Koniczynka (część), Lipniczki (część), Gostkowo (część), Turzno (część), Kamionki
Małe (część), Ostaszewo (część), Wytrębowice (część), Kowróz (część), Świerczyny (część),
Piwnice (część), Lulkowo (część), Papowo Toruńskie-Osieki (część), Zakrzewko (część),
Kamionki Duże (część), Tylice (część), Różankowo (część), Świerczynki (część).
§ 2. Obszar i granice aglomeracji wyznaczono na mapie w skali 1:10 000, stanowiącej
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Likwiduje się aglomerację Łysomice wyznaczoną uchwałą Nr X/262/15 Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia
aglomeracji Łysomice (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2015 r. poz. 2590).
§ 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.

UZASADNIENIE
1.

Przedmiot regulacji

Przedmiotem regulacji jest przyjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic
aglomeracji Łysomice.
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 Łysomice, 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 Gdańsku i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz po
zasięgnięciu opinii Rady Gminy w Łysomicach.
4.

Uzasadnienie merytoryczne:

Procedura wyznaczenia aglomeracji Łysomice została wszczęta na wniosek Wójta
Gminy Łysomice ze stycznia 2017 r.
Przedłożony przez Wójta Gminy Łysomice po korekcie projekt planu aglomeracji
z dnia 18 lipca 2017 r. 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 czerwca 2017 r. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
przygotował projekt uchwały dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Łysomice o równoważnej
liczbie mieszkańców (RLM) 10 862. Przedmiotowy projekt uchwały przekazany został do
uzgodnienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (pismo z dnia
5 czerwca 2015 r., znak: ŚG-I-W.7320.24.1.2017) i Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Gdańsku (pismo z dnia 5 czerwca 2017 r.,
znak: ŚG-I-W.7320.24.1.2017) oraz zaopiniowania przez Radę Gminy Łysomice (pismo
z dnia 5 czerwca 2017 r., znak: ŚG-I-W.7320.24.1.2017),
Uzyskano w przedmiotowej sprawie:
- pozytywne uzgodnienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Gdańsku: postanowienie z dnia 22 czerwca 2017 r., znak: ZGPW/8617/1/2017/MP,
- pozytywną opinię Rady Gminy Łysomice wyrażoną uchwałą nr XXXVII/187/2017
z dnia 20 czerwca 2017 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem z dnia 20 czerwca 2016 r.
(znak: WOO.070.4.2.2017.MP) poinformował, że nie wydał pozytywnego uzgodnienia
uzależniając je od weryfikacji zarówno części opisowej i graficznej zawartej
w propozycji planu aglomeracji Jeżewo.
W związku z powyższym zweryfikowane materiały dotyczące projektu planu aglomeracji
zostały przesłane wraz z wnioskiem z dnia 18 lipca 2017 r.
Przedmiotowy projekt uchwały przekazany został ponownie do uzgodnienia do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (pismo z dnia 22 sierpnia
2017 r., znak: ŚG-I-W.7320.24.1.2017) i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Gdańsku (pismo z dnia 22 sierpnia 2017 r., znak: ŚG-I-W.7320.24.1.2017) oraz
zaopiniowania przez Radę Gminy Łysomice (pismo z dnia 22 sierpnia 2017 r.,
znak: ŚG-I-W.7320.24.1.2017).
Uzyskano w przedmiotowej sprawie:
- pozytywne uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy:
postanowienie z dnia 31 sierpnia 2017 r., znak: WOP.070.8.2017.JC,
- pozytywne uzgodnienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Gdańsku: postanowienie z dnia 06 września 2017 r., znak: ZGPW/861-8/1/2017/MP,
Z uwagi, iż Rada Gminy Łysomice nie zajęła stanowiska w przedmiotowej sprawie w
terminie określonym w art. 80a ust. 1-3 ustawy z dnia 15 września 2015 roku o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486), uznano projekt uchwały w sprawie wyznaczenia
aglomeracji Łysomice za pozytywnie zaopiniowany.
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 Łysomice.
Obszar aglomeracji Łysomice, wyznaczony na mapie w skali 1:10 000, obejmuje
swym zasięgiem system istniejącej i projektowanej kanalizacji zbiorczej w miejscowościach:
Łysomice (część), Papowo Toruńskie z wyłączeniem ul. Lipowej (część), Koniczynka
(część), Lipniczki (część), Gostkowo (część), Turzno (część), Kamionki Małe (część),
Ostaszewo (część), Wytrębowice (część), Kowróz (część), Świerczyny (część), Piwnice
(część), Lulkowo (część), Papowo Toruńskie-Osieki (część), Zakrzewko (część), Kamionki
Duże (część), Tylice (część), Różankowo (część), Świerczynki (część).
Podstawą wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Łysomice są właściwe:
 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
 decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
zgodnie z § 3 ust. 1 w/w rozporządzenia.
Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji (RLM) wynosi 10 862, którą
uzasadnia: liczba rzeczywistych mieszkańców aglomeracji – 10 018 (tj. liczba osób
korzystających z systemu kanalizacyjnego – 7 531, liczba osób czasowo przybywających
korzystających z sieci kanalizacyjnej 800; liczba osób korzystających z przydomowych
oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych – 64, liczba osób planowanych do
przyłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej 1623), RLM przemysłu obliczone

dla średnich wartości BZT5 i średnich dopływów ścieków pochodzących z przedsiębiorstw
z obszaru objętego propozycją planu aglomeracji – 844.
Długość istniejącej na terenie aglomeracji sieci kanalizacyjnej wynosi 78,8 km,
w tym 28,1 km to kanalizacja grawitacyjna; 50,7 km to kanalizacja tłoczna. Do istniejącej
sieci kanalizacyjnej podłączonych jest 7 531 mieszkańców oraz 800 osób czasowo
przebywających na terenie aglomeracji.
Sieć kanalizacyjna zakończona jest dwoma końcowymi punktami zrzutu ścieków do
aglomeracji Toruń, której sieć kanalizacyjna zakończona jest mechaniczno-biologiczną
oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w Toruniu. Oczyszczalnia spełnia standardy
odprowadzanych ścieków dla aglomeracji ≥100 000 RLM, a jej przepustowość wynosi
447 000 RLM, co umożliwia przepompowywanie całości ładunku ścieków powstających na
terenie aglomeracji Łysomice. Pierwszym końcowym punktem zrzutu ścieków ze wschodniej
części aglomeracji Łysomice jest kolektor główny aglomeracji Toruń znajdujący się przy
ul. Wałdowskiej 87 w Toruniu. Drugi punkt do którego dopływają ścieki z zachodniej części
aglomeracji znajduje się w miejscowości Lulkowo gdzie przebiega kolektor odprowadzający
ścieki z miasta Chełmży i Pomorskiej Specjalnej strefy Ekonomicznej do aglomeracji Toruń.
Na terenie aglomeracji planuje się wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej o długości
13,24 km (w tym 0,02 km kanalizacji grawitacyjnej, 13,22 km kanalizacji tłocznej).
W wyniku realizacji inwestycji związanych z gospodarką ściekową do nowo budowanej sieci
kanalizacyjnej podłączonych zostanie 1 623 mieszkańców. Miejscowości planowane
do skanalizowania to: Zakrzewko, Świerczynki, Różankowo, Tylice, Kamionki Duże.
Wskaźnik długości sieci obliczony jako stosunek liczby mieszkańców planowanych
do przyłączenia do systemu kanalizacji zbiorczej do długości planowanej do wybudowania
sieci kanalizacyjnej wynosi: 1 623 mieszkańców/13,24 km = 122,6 mieszkańców/km sieci
i spełnia wymóg § 3 ust. 4 w/w rozporządzenia, bowiem nie jest mniejszy niż
120 mieszkańców na 1 km sieci.
Na terenie aglomeracji zlokalizowanych jest 16 sztuk indywidualnych przydomowych
oczyszczalni ścieków obsługujących 64 mieszkańców gminy i wytwarzających 1,7 tys. m3
ścieków.
W obszarze aglomeracji Łysomice zlokalizowane jest ujęcie wody w miejscowości
Gostkowo zaopatrujące mieszkańców w wodę pitną. Posiada ono aktualne pozwolenie
wodnoprawne (OS.I.6223-5/2008 z dnia 30.04.2008 r.) ważne do 30 kwietnia 2018 roku.
Teren ujęcia wody w Gostkowie objęty jest strefą ochrony bezpośredniej zgodnie z art. 53
ust. 2 Prawa wodnego. Dla wskazanego powyżej ujęcia wody nie ustanowiono w drodze aktu
prawa miejscowego stref ochronnych obejmujących tereny ochrony pośredniej.
Na terenie aglomeracji nie występują obszary ochronne zbiorników wód
śródlądowych ustanowione w drodze aktu prawa miejscowego.
W obszarze aglomeracji Łysomice znajduje się Obszar Chronionego Krajobrazu
Doliny Drwęcy, wyznaczony Uchwałą X/260/15 Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. oraz Obszar Chronionego Krajobrazu Strefy
Krawędziowej Kotliny Toruńskiej, wyznaczony Uchwałą X/254/15 Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r.
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, zabudowanych oraz przeznaczonych pod zabudowę, skanalizowanych oraz
przewidzianych do skanalizowania.

5.

Ocena skutków regulacji:

Wejście w życie uchwały nie obciąży budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wyznaczenie aglomeracji Łysomice, w drodze aktu prawa miejscowego, umożliwi
jednostkom samorządu terytorialnego ubieganie się o środki z funduszy celowych i inne
środki finansowe, w tym środki z Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięć w gospodarce
wodno-ściekowej na terenie przedmiotowej aglomeracji.

