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Uchwała Nr  XLIX/83/2013 
Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 28 października 2013 roku 
 
w sprawie: zaopiniowania projektu planu aglomeracji Gdynia  
 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z  23.05.2013r., poz. 594) w związku z art. 43 ust. 2a ustawy 
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145, poz. 951, z 2013r. poz. 21,  
z 2013r., poz. 165) Rada Gminy Kosakowo  uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Opiniuje się pozytywnie projekt planu aglomeracji Gdynia, zweryfikowany  uchwałą Sejmiku 
Województwa Pomorskiego Nr 675/XXXIII/13 z dnia 30 września 2013r. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 
 
 
Art.43 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne nakłada obowiązek wyposażenia 
aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000 w systemy kanalizacji 
zbiorczej dla ścieków komunalnych, zakończone oczyszczalniami ścieków, zgodnie z 
ustaleniami krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych – KPOŚK.  
Wojewoda Pomorski, rozporządzeniem Nr 77/06 z dnia 27 lipca 2006 r., zmienionym 
rozporządzeniem nr 14/07 z dnia 27 kwietnia 2007 r. i rozporządzeniem nr 16/08 z dnia 30 
czerwca 2008 r., wyznaczył aglomerację Gdynia z Grupową Oczyszczalnią Ścieków 
"Dębogórze" w Dębogórzu gmina Kosakowo, której obszar stanowi: miasto Gdynia, miasto 
Reda, miasto Rumia, miasto Wejherowo, gmina Kosakowo, położone w gminie Wejherowo 
miejscowości: Bolszewo, Gościcino, Łężyce, położone w gminie Puck miejscowości: 
Połchowo, Widlino, Rekowo Górne oraz położone w gminie Szemud miejscowości: 
Koleczkowo, Bojano, Dobrzewino, z wyłączeniem obszaru Gminy Miasta Gdynia 
obejmującego zabudowę ulic Łosia, Jelenia i Sarnia w dzielnicy Wielki Kack i zabudową 
ulicy Bernadowskiej w dzielnicy Orłowo obsługiwanych przez oczyszczalnię "Wschód" w 
Gdańsku. 
W związku ze zmianami w art. 43 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst 
jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.), wprowadzonymi ustawą z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 
199, poz. 1227 ze zm.) od dnia 15 listopada 2008 r. organem właściwym do wyznaczenia 
granic i obszaru aglomeracji jest sejmik województwa.   
Sejmik Województwa Pomorskiego, Uchwałą Nr 565/XXVII/13 z dnia 25 lutego 2013 roku, 
przystąpił do wyznaczenia obszaru i granic m.in.: aglomeracji Gdynia, o równoważnej liczbie 
mieszkańców powyżej 2000, położonej na obszarze gmin: Miasto Gdynia, Miasto 
Wejherowo, Miasto Reda, Miasto Rumia, gminy: Kosakowo, Puck, Szemud i Wejherowo 
oraz wystąpił z wnioskiem do zainteresowanych gmin o przedstawienie propozycji planu 
aglomeracji w terminie do 30 czerwca 2013 r.  
W dniu 5 lipca 2013r. Prezydent Miasta Gdyni, Prezydent Miasta Wejherowa, Burmistrz 
Miasta Redy, Burmistrz Miasta Rumi, Wójt Gminy Kosakowo, Wójt Gminy Puck, Wójt 
Gminy Szemud i Wójt Gminy Wejherowo przedłożyli projekt planu aglomeracji Gdynia. 
Planowana aglomeracja Gdynia o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) wynoszącej 426 
162, z oczyszczalnią ścieków "GOŚ Dębogórze" w miejscowości Dębogórze- Wybudowanie 
w gminie Kosakowo, ma obejmować miasta: Gdynia (z wyłączeniem rejonu zabudowy 
następujących ulic; Łosia, Jelenia, Sarnia i Bernadowska), Reda, Rumia i Wejherowo oraz 
położone w gminie Kosakowo miejscowości: Dębogórze, Dębogórze-Wybudowanie, 
Kazimierz, Kosakowo, Mosty, Mechelinki, Pierwoszyno, Pogórze, Rewa i Suchy Dwór, 
położone w gminie Puck miejscowości: Połchowo, Rekowo Górne, Sławutówko i Widlino, 
położone w gminie Szemud miejscowości: Bojano, Dobrzewino, Karczemki i Koleczkowo, 
położone w gminie Wejherowo miejscowości: Bolszewo, Gościcino i Łężyce.  
Dla ustalenia wielkości  aglomeracji przyjęto następujące dane: mieszkańcy – 388 236 RLM 
(liczba mieszkańców stałych aglomeracji); turyści - 7 208 RLM oraz zakłady przemysłowe, 
handel i usługi - 30 178 RLM. Wydajność projektowa istniejącej Grupowej Oczyszczalni 
Ścieków „Dębogórze” wynosi około 550000 RLM, a jej przepustowość średnia 73 000 m³/d 
(maksymalna 135 000 m3/d). Długość istniejącej zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w 
aglomeracji wynosi około 921,2 km, z której korzysta 412 816 równoważnych mieszkańców 
(w tym: 374 925 mieszkańców stałych, około 7173 turystów oraz 30 718 RLM pochodzące z 
działalności gospodarczej). W trakcie realizacji jest budowa około 1,6 km zbiorczej sieci 
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kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Gdynia, Mosty i Kosakowo, w wyniku której 
planowane jest przyłączenie do sieci około 249 równoważnych mieszkańców. Na terenie 
aglomeracji planuje się wybudowanie około 83,38 km zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej 
oraz objęcie systemem kanalizacji sanitarnej 13 097 równoważnych mieszkańców. Ogólny 
wskaźnik długości sieci (obliczany jako stosunek przewidywanej do obsługi, przez budowany 
system kanalizacji zbiorczej, liczby mieszkańców aglomeracji i niezbędnej do realizacji 
długości sieci kanalizacyjnej) wynosi: 13 097 mieszkańców i turystów/83,38 km sieci = 
157,08 mieszkańców na km sieci, w tym: dla obszarów o wymaganym wskaźniku 90 osób/km 
sieci (obszary, o których mowa w § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie 
sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji – Dz.U. z 2010r., Nr137, poz.922) wynosi 
94,62 osoby na km sieci (123 osoby/1,3 km), a dla obszarów o wymaganym wskaźniku 120 
osób/km sieci wynosi 158,07 osoby/km sieci (12 974 osoby/80,08 km sieci). Tym samym 
spełnione są wymogi określone w § 3 ust. 4 i ust. 6 ww. rozporządzenia Ministra Środowiska. 
Uchwałą z dnia 30.09.2013r. Nr 675/XXXIII/13 Sejmik Województwa Pomorskiego 
pozytywnie zweryfikował propozycję planu aglomeracji Gdynia i przekazał w dalszej 
kolejności do uzgodnienia i zaopiniowania.  
Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, zweryfikowany projekt 
planu aglomeracji podlega uzgodnieniu przez właściwego dyrektora regionalnego zarządu 
gospodarki wodnej i regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz zaopiniowaniu przez 
zainteresowane gminy w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały Sejmiku Województwa 
Pomorskiego.  
 
 
 
 


