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Uchwała Nr IV/20/20/2012 

Sejmiku Województwa Śląskiego 

z dnia 16 kwietnia 2012 r. 

w sprawie:  

przyjęcia zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Kończyce Małe  

Na podstawie art. 18 pkt 20  

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa  

(tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z późn. zm.)  

w związku z art. 43 ust. 1 i 2 a  

ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne  

(tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz. 145)  

i § 4 ust. 2, 3 i 4  

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 roku  

w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji  

(Dz. U. Nr 137 z 2010 roku, poz. 922)  

Sejmik Województwa Śląskiego  

uchwala:  

§ 1.  

Przyjmuje się zweryfikowaną propozycję planu Aglomeracji Kończyce Małe stanowiącą załącznik 

do niniejszej uchwały i poddaje się propozycję planu procedurze uzgodnień i opiniowania.  

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.  

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

  

 
Przewodniczący Sejmiku 

Województwa Śląskiego  

 

 

Andrzej Gościniak 

 



Załączniki binarne

Załącznik  do Uchwały Nr IV/20/20/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r.

Propozycja planu Aglomeracji Kończyce Małe

Zalacznik.pdf
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Część opisowa 
 


1. Nazwa aglomeracji 
Kończyce Małe 


 


W przypadku aglomeracji współtworzonej przez kilka gmin wniosek o wyznaczenie  obszaru 


i granic aglomeracji składa gmina wiodąca. Do wniosku należy dołączyć stosowne 


upoważnienia pozostałych gmin. 


 


2. Adres wnioskodawcy (gminy, gminy wiodącej w aglomeracji) 
Miejscowość: Zebrzydowice Ulica, nr: ks. A. Janusza 6 


Gmina: Zebrzydowice Powiat: cieszyński 


Województwo: śląskie 


Telefon: 32/47-55-101 Fax: 32/47-55-100 


e-mail do kontaktu bieżącego: ir@zebrzydowice.pl 


 


3. Dane rejestrowe 
PKD 


EKD 


7511 NIP 5482430901 REGON 276258090 


 


4. Imię/nazwisko/stanowisko/tel./fax osoby wskazanej do kontaktowania 


się w sprawach złożonego wniosku 
Ewa Suchecka – Kierownik Referatu Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych 


Tel. 32/47-55-106, fax. 32/47-55-133 
 


Propozycję planu aglomeracji, w rozumieniu art. 43 ust. ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - 


Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.) opracowano zgodnie z 


rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania 


obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 137, poz. 922) 
 


5. Podstawowe informacje na temat gminy/miasta 
Krótka charakterystyka, lokalizacja, ukształtowanie terenu, warunki hydrograficzne 


1
: 


Aglomeracja Kończyce Małe położona jest w Gminie Zebrzydowice. 


Zebrzydowice to gmina zlokalizowana w południowej, cieszyńskiej części województwa śląskiego. 


Leży przy granicy z Republiką Czeską, pomiędzy Cieszynem a Jastrzębiem Zdrój. Posiada pagórkowaty 


krajobraz (230-310m n.p.m.) z dużą ilością lasów i stawów. 


W skład gminy wchodzą 4 miejscowości: Zebrzydowice, Kaczyce, Kończyce Małe i Marklowice 


Górne. 


Ogólna powierzchnia gminy wynosi 4168 ha, z których 57,3% zajmują użytki rolne, 21,9% lasy, 1,7% 


zadrzewienia, 0,6% nieużytki a pozostałe to tereny zurbanizowane i grunty pod wodami. 


Obszar gminy zasobny jest w wody powierzchniowe (zajmują one 3,4% jej powierzchni ogólnej). 


Stanowią je: rzeka Olza, rzeka Piotrówka, rzeka Pielgrzymówka, potok Kaczok i Pająkówka oraz liczne 


stawy, głównie hodowlane. Zasoby wód podziemnych ściśle wiążą się z geologią terenu.  


                                                           
1
 Tekst nie więcej niż 1/2 strony A-4. 
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Wody podziemne występują we wszystkich trzech formacjach geologicznych. Praktycznie znaczenie 


użytkowe dla ujęć wody posiadają przede wszystkim wody czwartorzędowe. Wody te zalegają w 


piaszczysto – żwirowych osadach pochodzenia fluwioglacjalnego. 


 


Liczba mieszkańców
2
: 12.711 Powierzchnia [km


2
]


 2
: 41,68 


 


 


6. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji (podać 


nazwę, Nr oraz datę podjęcia uchwał ustanawiających te dokumenty)
3
 


a) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice zatwierdzony 


Uchwałą Nr XXII/233/04 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26.08.2004r. oraz 


uchwalenie częściowej zmiany planu Uchwałą Nr III/11/10 Rady Gminy 


Zebrzydowice z dnia 21.12.2010r. 


b) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 


Zebrzydowice – zatwierdzony Uchwałą Br XX/144/2000 Rady Gminy Zebrzydowice 


z dnia 18.05.2000r. oraz uchwalenie częściowej zmiany studium Uchwałą Nr 


XLI/377/10 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26.08.2010r.  


c) decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; 


d) wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;  


e) inne (wymienić): Program Ochrony Środowiska Gminy Zebrzydowice zatwierdzony 


Uchwałą Nr XX/212/04 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 24.06.2004r.  


 


7. Opis sieci kanalizacyjnej 


7.1 Informacje na temat istniejącej kanalizacji oraz liczby mieszkańców 


i turystów obsługiwanych przez tę sieć oraz oczyszczalnię ścieków. 
Wykaz – lista miejscowości aglomeracji w których eksploatowana jest sieć kanalizacji 


komunalnej (sanitarnej i ogólnospławnej): 
1. Kończyce Małe (część) 2. Kaczyce 3. - 


 


Lp. Kanalizacja istniejąca 
Długość 


[km] 


Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji 


Uwagi 
mieszkańcy 


turyści w sezonie 


turystyczno - 


wypoczynkowym 


sumaryczna 


liczba osób 


[kol 4 + kol 5] 
1 2 3 4 5 6 7 


1 Sanitarna grawitacyjna 43,60 


3395 22 3417 
- 


2 Sanitarna  tłoczna 6,20 


3 Ogólnospławna 


grawitacyjna 


- 


4 Ogólnospławna tłoczna - 


Razem 49,80 3395 22 3417 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


7.2 Informacje na temat planowanej do budowy kanalizacji w celu dostosowania 


gminy/miasta do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 


1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) oraz 


liczby mieszkańców i turystów, którzy będą obsługiwani przez tę sieć oraz 


oczyszczalnię ścieków. 


 


                                                           
2
 Wg stanu na ostatni dzień roku poprzedniego. 


3
 Niepotrzebne skreślić. 
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7.2.1 Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km 


sieci. 


 


Wykaz – lista miejscowości/obszarów aglomeracji w obrębie których planuje się budowę sieci 


kanalizacji sanitarnej o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż  120 osób na km sieci: 
1. Kaczyce 2. - 3. - 


 


Lp. 
Kanalizacja planowana do 


realizacji 


Długość 


[km] 


Liczba osób, które będą obsługiwane przez 


planowaną do budowy kanalizację 


Uwagi 


mieszkańcy 


turyści w sezonie 


turystyczno - 


wypoczynkowym 


sumaryczna 


liczba osób 


[kol 4 + kol 5] 
1 2 3 4 5 6 7 


1 Sanitarna grawitacyjna 1,741 


226 0 226 
- 


2 Sanitarna tłoczna 0,109 


3 Ogólnospławna 


grawitacyjna 


- 


4 Ogólnospławna tłoczna - 


Razem 1,850 226 0 226 


 
Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru                  


o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km sieci). 


Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3] 1,85 


Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez  


planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [kol. 6] 
226 


Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [kol. 


6]/długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3]   
122,16 


 


7.2.2 Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na km 


sieci (kanalizacja zlokalizowana na terenie o 1% spadku lub w strefach 


ochronnych)
4
 – nie dotyczy  


 


Wykaz – lista miejscowości/obszarów aglomeracji, w obrębie których planuje się budowę 


sieci kanalizacji sanitarnej o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na km sieci: 
1…………. 2…………. 3…………. 


4…………. 5…………. 6……….. 


7…………. 8…………. 9……….. 


10…………. 11…………. 12itd. 


 


Lp. 
Kanalizacja planowana do 


realizacji 


Długość 


[km] 


Liczba osób, które będą obsługiwane przez 


planowaną do budowy kanalizację 


Uwagi 


mieszkańcy 


turyści w sezonie 


turystyczno - 


wypoczynkowym 


sumaryczna 


liczba osób 


[kol 4 + kol 5] 
1 2 3 4 5 6 7 


1 Sanitarna grawitacyjna  


   
 


2 Sanitarna tłoczna  


3 Ogólnospławna 


grawitacyjna 


 


4 Ogólnospławna tłoczna  


Razem     


 
Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o 


wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na km sieci). 


                                                           
4
 Wypełnić w przypadku występowania terenów o których mowa w § 3 ust.5 rozporządzenia Ministra 


Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 137, 
poz. 922). 
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Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3] ………. 


Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez  


planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [kol. 6] 
….…… 


Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [kol. 


6]/długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3]   
….…… 


 


7.3 Informacje na temat kanalizacji oraz liczby mieszkańców i turystów 


obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków po 


dostosowaniu gminy/miasta do warunków określonych w Dyrektywie Rady 


z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych 


(91/271/EWG). 
 


Wykaz – lista miejscowości/obszarów aglomeracji w obrębie  których będzie funkcjonowała 


sieć kanalizacji sanitarnej zgodnie z Dyrektywą 91/271/EWG: 
1. Kończyce Małe (część) 2. Kaczyce  3. - 
 


Lp. Kanalizacja 
Długość 


[km] 


Liczba osób korzystających z kanalizacji po 


dostosowaniu gminy/miasta do warunków 


określonych w Dyrektywie 91/271/EWG 
Uwagi 


mieszkańcy 


turyści w sezonie 


turystyczno - 


wypoczynkowym 


sumaryczna 


liczba osób 


[kol 4 + kol 5] 
1 2 3 4 5 6 7 


1 Sanitarna grawitacyjna 45,341 


3621 22 3643 
- 


2 Sanitarna tłoczna 6,309 


3 Ogólnospławna 


grawitacyjna 


- 


4 Ogólnospławna tłoczna - 


Razem 51,65 3621 22 3643 


 


8. Opis gospodarki ściekowej 
 


8.1 Informacje na temat oczyszczalni ścieków.
5
 


 


Lokalizacja 


Miejscowość [kod pocztowy]: Kończyce Małe 43- 410 Ulica, nr: Korczaka --- 


Gmina: Zebrzydowice Powiat: cieszyński 


Województwo: śląskie 


Telefon: 32/ 46-93-654 Fax: 32/ 46-93-654 


e-mail do kontaktów bieżących: oka@gzwikzebrzydowice.pl 


Decyzja pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków 


oczyszczonych 


Organ, który wydał decyzję: Starosta Cieszyński 


Numer decyzji:  


WS.6223-27/2002/03 


Data wydania:  


19.02.2003 


Termin ważności do: 01.09.2012 r. 
Uwaga! Obecnie prowadzona jest procedura w celu uzyskania nowego pozwolenia wodno-prawnego 


 na odprowadzenie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków w Kończycach Małych do rzeki 


Piotrówki w km 21+730 oraz na eksploatację oczyszczalni na warunkach podanych w operacie wodno 


 -prawnym, który został opracowany w marcu 2012 r. Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji 


 w Zebrzydowicach w dniu 07.03.2012 r. zwrócił się do Wydziału Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa 


Starostwa Powiatowego w Cieszynie z prośbą o wydanie pozwolenia wodnoprawnego . 


                                                           
5
 W przypadku funkcjonowania więcej niż jedna oczyszczalnia ścieków, dla każdej oczyszczalni wypełnić 


oddzielną tabelę. 
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Przepustowość oczyszczalni: maksymalna dobowa [m
3
/d]:Qdmax= 350 


Średnia [m
3
/d]:  


zarówno w operacie jak i pozwoleniu 


wodnoprawnym  nie określono tej wartości 


Maksymalna godzinowa [m
3
/h]: 


zarówno w operacie jak i pozwoleniu 


wodnoprawnym  nie określono tej wartości   


Maksymalna roczna [m
3
/a]: 


zarówno w operacie jak i pozwoleniu 


wodnoprawnym  nie określono tej wartości 


 


Rodzaj i ilość ścieków dostarczanych siecią kanalizacyjną: 


Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m
3
/d]: 337 


Ścieki dowożone [m
3
/d]: 1,9 


Aktualne obciążenie oczyszczalni: 
Średnie [m


3
/d]: 338,9 


Średnio [% przepustowości]: 96,8% 


Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim 


[m
3
/a]: 123698 


Przewidywane obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego 


zakresu sieci kanalizacji sanitarnej: 


Średnie [m
3
/d]: 387 


Średnio [% przepustowości]: 59,54% 


Przewidywana ilość ścieków oczyszczonych  


w roku [m
3
/a]: 141255 


 


Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych 


Wskaźnik 
Wartość  


(średnioroczna z pomiarów) 
Uwagi  


1 2 3 


BZT5 [mgO2/l] 140 - 


ChZTCr [mgO2/l] 260 - 


Zawiesina ogólna [mg/l] 200 - 


Fosfor ogólny [mgP/l] 4 - 


Azot ogólny [mgN/l] 16 - 


 


Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków 


oczyszczonych 


Wskaźnik 
Wartość lub % redukcji zgodnie 


z pozwoleniem wodnoprawnym 


Wartość  


(średnioroczna z pomiarów) 


1 2 3 


BZT5 [mgO2/l] 40 7,7 


ChZTCr [mgO2/l] 150 43,8 


Zawiesina ogólna [mg/l] 50 18,4 


Fosfor ogólny [mgP/l] 5 0,7 


Azot ogólny [mgN/l] 30 30,4 


 


Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym: 


Nazwa cieku: rzeka Piotrówka Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków 


oczyszczonych: 21+730 


Typ oczyszczalni ścieków: 
mechaniczno - biologiczna 
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Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu 


rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni
6
: 


W związku z sukcesywnym przyłączaniem do istniejącego systemu kanalizacyjnego nowych 


odbiorców oraz oddawaniem do użytku kolejnych ciągów kanalizacyjnych zaistniała konieczność 


rozbudowy i modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków w Kończycach Małych w następującym 


zakresie: zaplanowano etapową rozbudowę oczyszczalni ścieków w celu zwiększenia przepustowości. 


I etap rozbudowy zakłada zwiększenie przepustowości oczyszczalni do 650 m
3
/d. 


 


8.2 Informacje o średniej dobowej ilości ścieków komunalnych powstających na 


terenie gminy oraz ich składzie jakościowym. 


 


Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie gminy[m
3
/d]: 1334 


Wskaźnik 
Wartość wskaźnika 


zanieczyszczeń 
Uwagi 


1 2 3 


BZT5 [mgO2/l] 204 - 


ChZTCr [mgO2/l] 467 - 


Zawiesina ogólna [mg/l] 549 - 


Fosfor ogólny [mgP/l] 4 - 


Azot ogólny [mgN/l] 46 - 


 


8.3 Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych 


odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.– brak 


zakładów przemysłowych na terenie aglomeracji 
 


Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji [m
3
/d]: --- 


Wskaźnik 
Wartość wskaźnika 


zanieczyszczeń 


Ładunek zanieczyszczeń 


odprowadzany w ciągu doby 


[g/d]
8
 


1 2 3 


BZT5 [mgO2/l] Nie dotyczy Nie dotyczy 


ChZTCr [mgO2/l] nie dotyczy nie dotyczy 


Zawiesina ogólna [mg/l] nie dotyczy nie dotyczy 


Fosfor ogólny [mgP/l] nie dotyczy nie dotyczy 


Azot ogólny [mgN/l] nie dotyczy nie dotyczy 


…………… nie dotyczy nie dotyczy 


 


8.4 Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji 


zbiorczej jest planowane. – nie przewiduje się podłączenia zakładów 


przemysłowych do projektowanej kanalizacji sanitarnej. 
 


Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady planowane 


 do podłączenia do kanalizacji [m
3
/d]: --- 


                                                           
6
Tekst nie więcej niż 1/2 strony A-4.  
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Wskaźnik 
Wartość wskaźnika 


zanieczyszczeń 


Ładunek zanieczyszczeń 


odprowadzany w ciągu doby 


przez zakłady planowane do 


podłączenia [g/d]
7
  


1 2 3 


BZT5 [mgO2/l] Nie dotyczy Nie dotyczy 


ChZTCr [mgO2/l] nie dotyczy nie dotyczy 


Zawiesina ogólna [mg/l] nie dotyczy nie dotyczy 


Fosfor ogólny [mgP/l] nie dotyczy nie dotyczy 


Azot ogólny [mgN/l] nie dotyczy nie dotyczy 


………. nie dotyczy nie dotyczy 


 


8.5 Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.  


 
Wyszczególnienie RLM 


Liczba mieszkańców oraz turystów korzystających z istniejącej sieci 


kanalizacyjnej [kol. 6 pkt 7.1] 
3417 


Liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą korzystali z planowanej do 


budowy sieci kanalizacyjnej[kol. 6 pkt. 7.2.1 + kol. 6 pkt 7.2.2] 


226 


Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków 


odprowadzanych przez zakłady przemysłowe korzystające z istniejącej sieci 


kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 8.3 / 60 g/d] 


- 


Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, 


który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe planowane do 


podłączenia do sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 8.4 / 60 g/d] 


- 


Równoważna Liczba Mieszkańców RLM  3643 


 


9. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody obejmujących tereny 


ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierającą 


oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te 


strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych 


terenach. 


                                                           
7
 Podać wyłącznie dla BZT5. 
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 Strefy ochronne dla ujęcia wody podziemnej w studni SW-6 „Henryk” w Kończycach Małych ustanowione 


Decyzją Starosty Cieszyńskiego znak WZS 621039/99 z dnia 15.12.1999r. : 


I. bezpośrednią strefę ochronną lokalizuje się na posesji nr 253/4 w Kończycach Małych obejmującą pas gruntu o szerokości 


10m wokół studni SW-6 Henryk. 


W bezpośredniej strefie ujęcia wody podziemnej wprowadza się następujące zakazy, nakazy i ograniczenia: 


1) ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób zatrudnionych przy urządzeniach służących do poboru wody 


2) zakazuje się użytkowania gruntu do celów nie związanych z eksploatacją ujęcia wody 


3) zakazuje się odprowadzanie ścieków do ziemi i gromadzenia odpadów 


4) zakazuje się wierceń i odkrywek oraz wznoszenia urządzeń i wykonywania robót lub czynności, które mogą zmniejszyć 


przydatność wody lub wydajność ujęcia 


5) nakazuje się ogrodzenie i oznaczenie bezpośredniej strefy ochronnej tablicami informacyjnymi 


II. Pośrednią wewnętrzną strefę ochronną dla powyższego ujęcia lokalizuje się na części posesji 253/4, 32/2 i 251/2 w 


Kończycach Małych, na koncentrycznym pasie gruntu, o promieniu 40m wokół strefy ochrony bezpośredniej. 


W wewnętrznej pośredniej strefie ochronnej ujęcia wody pitnej wprowadza się następujące zakazy, nakazy i ograniczenia: 


1) nakazuje się oznaczyć wewnętrzną strefę pośrednią ujęcia wody pitnej tablicami informacyjnymi, rozmieszczonymi na 


granicach tej strefy 


2) zabrania się lokalizowania i urządzania wysypisk odpadów, produktów ropopochodnych i innych substancji chemicznych 


3) zabrania się grzebania zwierząt 


4) zabrania się wprowadzania ścieków do ziemi i wód powierzchniowych 


5) zabrania się mycia pojazdów mechanicznych 


6) zabrania się lokalizowania magazynów ropopochodnych i innych substancji chemicznych 


7) zabrania się rolniczego wykorzystywania ścieków oraz lokalizowania ferm chowu zwierząt  


8) zabrania się urządzania obozowisk 


9) zabrania się wykonywania robót melioracyjnych. 


 


 Strefy ochronne dla ujęcia wody podziemnej w studni Sb-1b w Kończycach Małych ustanowione Pozwoleniem 


Wodnoprawnym wydanym przez Starostę Cieszyńskiego znak WS-6223/7/2001 z dnia 01.03.2001r. 


I.Bezpośrednią strefę ochronną dla powyższego ujęcia wody podziemnej lokalizuje się na działce nr 253/4, obejmującą pas 


gruntu o szerokości 10m wokół studni Sb 1b, licząc od krawędzi obudowy studni. 


W bezpośredniej strefie ujęcia wody podziemnej wprowadza się następujące zakazy, nakazy i ograniczenia: 


1) nakazuje się ogrodzenie i oznakowanie bezpośredniej strefy ochronnej tablicami informacyjnymi 


2) ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób zatrudnionych przy urządzeniach służących do poboru wody 


3) zakazuje się użytkowania gruntu do celów nie związanych z eksploatacją ujęcia wody 


4) zakazuje się odprowadzania ścieków do ziemi i gromadzenia odpadów 


5) zakazuje się wierceń i odkrywek oraz wznoszenia urządzeń i wykonania robót lub czynności, które mogą zmniejszyć 


przydatność wody lub wydajność ujęcia. 


II.Pośrednią wewnętrzną strefę ochronną dla powyższego ujęcia wody podziemnej lokalizuje się na posesji j.w. (część działki 


nr 253/4) oraz na części gruntu własności Polskiego Związku Wędkarskiego /staw Bożena/, obejmującą pas gruntu o 


promieniu 40m wokół strefy ochrony bezpośredniej /pełny krąg/. 


W wewnętrznej pośredniej strefie ochronnej ujęcia wody podziemnej wprowadza się następujące zakazy, nakazy i 


ograniczenia:  


1) nakazuje się oznaczyć wewnętrzną strefę pośrednią tablicami informacyjnymi, rozmieszczonymi na granicach tej strefy 


2) zabrania się lokalizowania i urządzania wysypisk odpadów, produktów ropopochodnych i innych substancji chemicznych, 


3) zabrania się grzebania zwierząt, 


4) zabrania się wprowadzania ścieków do ziemi i wód powierzchniowych, 


5) zabrania się mycia pojazdów mechanicznych, 


6) zabrania się lokalizowania magazynów ropopochodnych i innych substancji chemicznych, 


7) zabrania się rolniczego wykorzystywania ścieków oraz lokalizowania ferm chowu zwierząt, 


8) zabrania się urządzania obozowisk, 


9) zabrania się wykonywania robót melioracyjnych. 


III.Pośrednia zewnętrzna strefa ochronna dla ujęcia wody podziemnej – studni Sb 1b – obejmuje koncentryczny pas gruntu o 


promieniu 144m licząc wokół granicy pośredniej strefy wewnętrznej studni SW-6 „Henryk”. 


W pośredniej zewnętrznej strefie ochronnej ujęcia wody podziemnej wprowadza się na stępujące zakazy, nakazy i 


ograniczenia: 


1) zabrania się wprowadzania nie oczyszczonych ścieków bytowo – gospodarczych bezpośrednio do wód powierzchniowych i 


do ziemi 


2) zabrania się rolniczego wykorzystania ścieków bytowo – gospodarczych (zakaz nie dotyczy hodowli ściółkowej w 


indywidualnych gospodarstwach rolnych), 


3) zabrania się mycia pojazdów mechanicznych, 


4) zabrania się lokalizowania i urządzania wysypisk odpadów komunalnych i przemysłowych, 


5) zabrania się lokalizowania i budowy magazynów produktów ropopochodnych lub innych substancji chemicznych, 


6) zabrania się lokalizacji cmentarzy i grzebania zwierząt, 


7) zabrania się lokalizowania ferm chowu zwierząt. 


 Strefa ochronna bezpośrednia dla ujęcia wody podziemnej w studni Sb 4a-c w Kończycach Małych –jej zasięg 


mieści się w obrębie strefy ochronnej ujęcia ze studni SW-6 „Henryk”, dlatego odstąpiono od jej ustanowienia. 
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 Strefy ochronne ujęcia dla studni SW-1 i SW-2 ujęcia „Karolinka” w Kończycach Małych (Decyzja Prezydium 


Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach z dnia 28.06.1973r. Nr RL-wp-053/481/68/73): 


I.Strefy ochrony bezpośredniej – obejmują teren wokół studni o promieniu od 8 do 10m. W obszarze tym mogą znajdować się 


wyłącznie obiekty budowlane związane bezpośrednio i pośrednio z poborem wody. Na tym terenie należy zapewnić: 


- odprowadzenie wód opadowych w taki sposób, aby nie mogły się one przedostawać do urządzeń poboru wody 


- zagospodarowanie terenu zielenią 


- szczelne odprowadzanie poza granicę strefy ochronnej ścieków z urządzeń sanitarnych 


- ograniczenie do niezbędnych potrzeb przebywania osób niezatrudnionych stale przy urządzeniach do poboru wody 


Teren ochrony bezpośredniej powinien być ogrodzony, odpowiednio oznakowany i wyłączony z użytkowania. 


II.strefa ochrony pośredniej – ze względu na niewielką wydajność omawianych studni, nie ma potrzeby ustanowienia 


pośredniej strefy ochrony sanitarnej. 


Rozwój budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, wyposażonego w sprawnie działający system kanalizacji i 


oczyszczania ścieków, nie powinien wywierać istotnego wpływu na jakość i ilość eksploatowanych zasobów wód 


podziemnych. Na powierzchni obszaru zasilania ujęcia nie powinny być lokowane obiektu mogące negatywnie oddziaływać 


na wody powierzchniowe i podziemne ( np. wysypiska odpadów, zakłady wytwarzające ścieki zawierające substancje 


niebezpieczne dla środowiska). 


 


 


10. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych 


zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te 


obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych 


obszarach. 


 
Nie dotyczy 


 


11. Informacje o formach ochrony przyrody zawierającą nazwę formy 


ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony 


obszar za formę ochrony przyrody. 


 
Nie dotyczy 


 


12. Lista sprawdzająca poprawności wykonania części graficznej. 


 


Lp. Wyszczególnienie Nie8  Tak3 
Nie 


dotyczy3 


1 2 3 4 5 


1 
Część graficzna została wykonana na mapie topograficznej w 


skali 1:10 000, a w przypadku jej braku - w skali 1:25 000. 
 X  


2 


Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar 


objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji 


zbiorczej). 


 X  


3 


Oznaczono znajdujące się na  terenie aglomeracji oczyszczalnie 


ścieków komunalnych, do których odprowadzane (bądź 


odprowadzane będą) są ścieki komunalne. 


 X  


4 
Oznaczono granice administracyjne gminy zgodne z danymi z 


państwowego rejestru granic. 
 X  


5 
Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących 


tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej. 
 X  


6 
Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód 


śródlądowych. 
  X 


7 Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody   X 


                                                           
8
 Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź. 
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w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 


przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, 


znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej 


ustawy. 


8 Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej.  X  


9 
Część graficzna mapa została podpisana przez osobę 


upoważnioną do reprezentowania gminy (gminy wiodącej) 
 X  


 


Zaznaczenie jednej odpowiedzi „NIE” świadczy o niewłaściwym wykonaniu 


załącznika graficznego do wniosku o wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji. Tak 


wykonany dokument – mapa jest nie może być podstawą do pozytywnego 


rozpatrzenia wniosku. Załącznik graficzny wymaga poprawienia. Odpowiedzi „NIE 


DOTYCZY” mogą wystąpić jedynie w wierszach Nr 5, 6 i 7. 


 


Podpisy osoby upoważnionej do reprezentowania 


Wnioskodawcy 
 


 


29.12.2011r. 


 


(data, imię i nazwisko /pieczęć imienna/ podpis) 


 


 


 


 


(pieczęć Wnioskodawcy) 


 


 

















