
            

UCHWAŁA  Nr I I I /15/2014  

Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

z dnia 30 grudnia 2014 r. 

 
w sprawie zaopiniowania zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Borne Sulinowo. 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014r. poz. 379 i poz. 1072) 
w związku z art. 43 ust. 2b ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 
145, poz. 951 i poz. 1513, z 2013r. poz. 21 i poz. 165 oraz z 2014r. poz. 659, poz. 850 i poz. 
1146) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Opiniuje się pozytywnie zweryfikowany projekt planu aglomeracji Borne 
Sulinowo stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE  

 
Konieczność wyznaczenia aglomeracji wynika z wywiązania przez Rząd 

Rzeczpospolitej Polskiej z zobowiązań zawartych w Traktacie Akcesyjnym w części 
dotyczącej spełnienia dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków 
komunalnych. 

Opiniowany Projekt planu aglomeracji Borne Sulinowo jest dokumentem, który 
zostanie skierowany do Ministra Środowiska celem umieszczenia go w wykazie 
aglomeracji. Zgodnie z art. 43 ust.2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, 
aglomeracja oznacza teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są 
dostatecznie skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do 
oczyszczalni ścieków komunalnych. 

Wykaz aglomeracji stanowi integralną część powstającego krajowego programu 
oczyszczania ścieków komunalnych,  który zawierać będzie takŜe wykaz niezbędnych 
przedsięwzięć w zakresie budowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych wraz z ich 
zakresem finansowo- rzeczowym oraz terminem realizacji. 

W dniu 8 grudnia 2014r. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego wystąpił 
do Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z prośbą o zaopiniowanie zweryfikowanego 
projektu planu aglomeracji Borne Sulinowo, który został przygotowany przez Burmistrza 
Bornego Sulinowa, który dnia 17 października 2014r.  zwrócił się z wnioskiem  do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego o wyznaczenie aglomeracji 
Borne Sulinowo i likwidację aglomeracji Borne Sulinowo  uchwalonej Rozporządzeniem 
Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 57/2006 z dnia 15 marca 2006r. (Dz. Urz. Woj. 
Zach. z dnia4 kwietnia 2006r. Nr 45, poz. 796) w sprawie wyznaczenia aglomeracji Borne 
Sulinowo zmienionego Rozporządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 3/2007 z 
dnia 10 stycznia 2007r. (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 31 stycznia 2007r. Nr 5, poz. 88) 
zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Borne Sulinowo. 

Zmiana obszaru i granic aglomeracji jest podyktowana przede wszystkim 
względami techniczno-ekonomicznymi. W miejscowościach, które nie zostały ujęte w 
nowym obszarze i granicach aglomeracji Borne Sulinowo nie uzyskano wymaganej liczby 
osób planowanych do podłączenia na 1 km budowanej sieci kanalizacyjnej ze względu na 
niską gęstość zaludnienia oraz rozproszoną zabudowę. Rozwiązaniem problemu 
powstających ścieków  na obszarze wyłączonym z aglomeracji będzie zastosowanie 
szczelnych zbiorników bezodpływowych, z których ścieki będą dowoŜone taborem 
asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków komunalnych, jak równieŜ indywidualnych 
systemów oczyszczania ścieków zapewniających odpowiedni poziom ochrony środowiska 
jednocześnie spełniających standardy polskich jak i unijnych norm w zakresie ochrony 
środowiska naturalnego, tzw. przydomowych oczyszczalni ścieków. 

RównowaŜna liczba mieszkańców aglomeracji (RLM) ustalona została w oparciu o 
liczbę mieszkańców korzystających z istniejącego systemu kanalizacyjnego w tym liczbę 
turystów i liczbę mieszkańców przewidzianych do podłączenia. 

Przyjęta równowaŜna liczba mieszkańców RLM - dla istniejącej kanalizacji dla 
aglomeracji Borne Sulinowo wyniesie: 7910. Nie przewiduje się odprowadzania ścieków 
przemysłowych do kanalizacji miejskiej. Przepustowość oczyszczalni zgodnie z aktualnym 
pozwoleniem wodnoprawnym wynosi 1400 m3/d. – 7910 RLM. 
 


