
UCHWAŁA NR IV/50/9/2014
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

z dnia 5 maja 2014 r.

w sprawie przyjęcia zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Koniecpol

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 roku, poz. 596 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 z późn. zm.) 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 Koniecpol, 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
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załącznik do uchwały 

Nr IV/50/9/2014 

Sejmiku Województwa Śląskiego 

z dnia 5 maja 2014 roku 

 

 

 

 

 

 

 

Propozycja 

planu Aglomeracji Koniecpol 

 

Gmina Koniecpol 

(podać nazwę aglomeracji tzn. nazwę gminy, na terenie której wyznaczana 

jest aglomeracja lub nazwę gminy wiodącej) 

 

 

 

 

powiat: Częstochowski 

 

województwo śląskie 
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Wniosek o zmianę aglomeracji 

 

opracowany przez Miasto i Gminę Koniecpol 

na podstawie 

Wytycznych do tworzenia i zmiany aglomeracji 

- Wersji 21/06/2013 z czerwca 2013 
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Część opisowa 

1. Nazwa aglomeracji 

 

Aglomeracja Koniecpol 

 

Niniejszy wniosek dotyczy zmiany wielkości aglomeracji Koniecpol wyznaczonej rozporządzeniem Wojewody 

Śląskiego z dnia 25. 05. 2007 r.  opublikowanym w Dz. U. Woj. Śląskiego nr 97 poz. 1958 z 2007r. – jej 

wielkość RLM wyniosła 6889. Natomiast wnioskowany obecnie poziom równoważnej liczby mieszkańców jest 

mniejszy i wynosi 4905. Działanie takie jest konieczne ze względu na coroczne zmniejszanie się liczby 

ludności - od roku 2007 o ok. 400 osób – a co za tym idzie brak możliwości osiągnięcia, na planowanych do 

skanalizowania obszarach, wskaźnika długości sieci na poziomie 120. Opracowana zmiana aglomeracji 

przygotowana została na podstawie aktualnej liczby osób zamieszkujących posesje objęte siecią kanalizacji 

oraz obszary o wystarczającej koncentracji zabudowy. Tym samym planowane zmniejszenie Aglomeracji 

Koniecpol jest uzasadnione finansowo i technicznie.  

W gminie Koniecpol kanalizacja sanitarna funkcjonuje tylko w  m. Koniecpol liczącym 6240 mieszkańców. 

Istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej obejmująca aglomerację Koniecpol  obsługuje obecnie ( stan na 31. 01. 

2014r.) - 4570 osób.  

Cała Gmina Koniecpol ( miasto i wieś) liczy 10.087 osób ( stan na 31. 12. 2013r.). 

Ścieki komunalne od pozostałych mieszkańców miasta i gminy odprowadzane są do : 

- przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 15 szt. 

- zbiorników bezodpływowych z których przewożone są okresowo do komunalnej 

  czyszczalni ścieków w Koniecpolu ul. Rzeczna. 

Ogólna długość sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Koniecpol wynosi 23,218 km. 

Planowana jest rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej o dalsze 3,07 km z terminem zakończenia do końca 

2015r która obsłuży dodatkowo 335 osób. Jednak z uwagi na krytyczną sytuację finansową Gminy Koniecpol, 

budowa tego odcinka kanalizacji sanitarnej  stoi pod dużym znakiem zapytania. Ścieki z istniejącej sieci 

kanalizacyjnej jak również z planowanej do budowy odprowadzane są do komunalnej oczyszczalni ścieków w 

Koniecpolu ul. Rzeczna posiadającej przepustowość 500 m3/d. Gmina Koniecpol zajmuje stosunkowo duży 

obszar 146,75 km2 poprzedzielany doliną rz. Pilicy, Białki, Zwleczy, lasami, rozdrobnionymi gruntami 

rolnymi. Poszczególne miejscowości w gminie Koniecpol są znacznie oddalone od siebie jak również od 

siedziby gminy. W związku z tym budowa jakiegoś jednego systemu zbierania ścieków komunalnych jest 

nieopłacalna i kosztowna. W tej sytuacji przez najbliższe 5-8 lat ścieki z terenów nie objętych obszarem 

aglomeracji Koniecpol będą odprowadzane do lokalnych zbiorników bezodpływowych. Będziemy również w  

różnych formach wspierać budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  m. in poprzez zbieranie chętnych i 

składanie wspólnych wniosków o dofinansowanie. Mamy już pewne doświadczenia w takiej działalności gdyż 

w 2013r. wybudowaliśmy w taki właśnie zorganizowany sposób 13 przydomowych oczyszczalni. 

 

2. Wnioskodawca (gmina wiodąca w aglomeracji) 

 

Gmina: Koniecpol Powiat: Częstochowski 

Miejscowość: Koniecpol Ulica: Chrząstowska nr 6A 

Województwo: Śląskie 

Telefon: ( 34) 3551755 Fax: (34) 3551756 

e-mail do kontaktu bieżącego: henryk.idziak@koniecpol.pl 

 

3. Dane rejestrowe 

 

NIP 949-21-89--567 REGON 151397990 
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4. Imię/nazwisko/stanowisko/tel./fax osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego 

wniosku 

 

Henryk Idziak – inspektor, tel. (34) 3551755 fax. ( 34) 3551756.  -  dane dot. aglomeracji aktualne na 

dzień 31. 01. 2014r. 

 

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

jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 145, 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) 

oraz „Wytycznymi do tworzenia i zmiany aglomeracji ”opracowanymi przez Krajowy Zarząd Gospodarki 

Wodnej oraz Ministerstwo Środowiska w czerwcu 2013 r. 

 

5. Gminy współtworzące aglomerację 

 

Wykaz – gmin, których tereny tworzą aglomerację:  

1. Gmina Koniecpol 2. …………. 3. …………. 

4. …………. 5. …………. 6. ……….. 

7. …………. 8. …………. 9. ……….. 

10. …………. 11. …………. 12. itd. 

 

6. Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w obrębie aglomeracji 
1
 

6.1 Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w Gminie Koniecpol 

(punkt powtórzyć dla każdej Gminy wykazanej w punkcie 5) 

 

Wykaz – lista miejscowości Gminy Koniecpol wchodzących w skład planowanej aglomeracji 

(miejscowości, w których istnieje sieć kanalizacji sanitarnej, istnieje i planuje się budowę kanalizacji 

sanitarnej oraz planuje się budowę kanalizacji) 
2
 

1. M. Koniecpol 2. .………. 3. …………. 

4. …………. 5. …………. 6. ……….. 

7. …………. 8. …………. 9. ……….. 

10. …………. 11. …………. 12. itd. 

 

6.1.1 Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji 

w Gminie Koniecpol 

 

a) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzone uchwałą  Nr 180/XXVII/2005 

Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 04 sierpnia 2005r. publikacja  w Dz. U. Woj. Śląskiego  z 

dn. 30. 09. 2005r. nr 121 poz. 3027 

b) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koniecpol 

zatwierdzone uchwałą  Nr 185/XXIII.2000  Rady Miejskiej w  Koniecpolu z dnia 22 listopada 

2000 r.  

 

 

6.1.2 Opis sieci kanalizacyjnej w poszczególnych miejscowościach Gminy 
1
 

(Powtórzyć dla każdej miejscowości wykazanej w punkcie 6.1) 
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6.1.2.1 Opis sieci kanalizacyjnej w miejscowości  Koniecpol 
2
 

(miejscowość z pozycji 1 w tabeli 6.1) 

 

Lp. Kanalizacja  

Długoś

ć 

[km] 

Liczba osób korzystających z kanalizacji 

Uwagi mieszkań

cy 

turyści w 

sezonie 

turystyczno – 

wypoczynkow

ym
3
 

sumaryczna 

liczba osób 

[kol 4 + kol 

5] 

1 2 3 4 5 6 7 

Kanalizacja istniejąca w miejscowości Koniecpol 

1 Sanitarna grawitacyjna 18,189 4570 

 
             0,0 4570 

 
2 Sanitarna  tłoczna 5,029 

3 Suma kanalizacji 

istniejącej  

23,218 4570 0,0 4570 

Kanalizacja planowana do realizacji do 2015 r. w celu dostosowania gminy do warunków 

określonych w Dyrektywie Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych 

w miejscowości Koniecpol 

4 Sanitarna grawitacyjna 1,807     

5 Sanitarna  tłoczna 1,263    

6 Suma kanalizacji 

planowanej 

3,070 335 osób 0,00 335 osób 

7 
Razem istniejąca 

i planowana w 

miejscowości Koniecpol 

26,288 4905 osób 0,0 4905 osób  

8 

Informacja o stanie przygotowania inwestycji i terminie jej realizacji : Gmina Koniecpol posiada 

dokumentację projektową i pozwolenia na budowę sieci kanalizacyjnej, oraz wszystkie 

wymagane dokumenty  umożliwiające budowę  kanalizacji sanitarnej zaplanowanej do 

ukończenia w ramach projektu aglomeracji. Planowany termin realizacji: rozpoczęcie II kw. 

2014r.  – zakończenie IV kw. 2015r. Planowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej przebiega w 

drogach powiatowych. W związku z tym realizacja inwestycji powinna przebiegać wspólnie z 

Powiatowym Zarządem Dróg w Częstochowie który winien w zbliżonym okresie wybudować 

sieć  kanalizacji deszczowej. 

 

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej 

 

 w miejscowości Koniecpol
4
 

Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3] 

2,190            

( długość 

sieci po 

odjęciu 

przewodów 

tłocznych  

biegnących 

równolegle 

w jednym 

wykopie z 

grawitacyjny

mi). 

Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez  

planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [wiersz 6, kol. 6] 
335 

Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [wiersz 6, 

kol. 6] / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3]  
152,96 
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6.1.2.1 Opis sieci kanalizacyjnej w miejscowości …………….…………
2
 

 (miejscowość z pozycji 2 w tabeli 6.1) 

 

Lp. Kanalizacja  

Długoś

ć 

[km] 

Liczba osób korzystających z kanalizacji 

Uwagi mieszkań

cy 

turyści w 

sezonie 

turystyczno – 

wypoczynkow

ym
3
 

sumaryczna 

liczba osób 

[kol 4 + kol 

5] 

1 2 3 4 5 6 7 

Kanalizacja istniejąca w miejscowości ……………………….. 

1 Sanitarna grawitacyjna  
   

 
2 Sanitarna  tłoczna  

3 Suma kanalizacji 

istniejącej  

    

Kanalizacja planowana do realizacji do 2015 r. w celu dostosowania gminy do warunków 

określonych w Dyrektywie Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych 

w miejscowości ………………….. 

4 Sanitarna grawitacyjna      

5 Sanitarna  tłoczna     

6 Suma kanalizacji 

planowanej 

    

7 
Razem istniejąca 

i planowana w 

miejscowości …………... 

     

8 

Informacja o stanie przygotowania inwestycji i terminie jej realizacji 

:............................................................................................................................................ 

 

 

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej 

w miejscowości ………………....
4
 

Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3] ………. 

Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez  

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

Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [wiersz 6, 

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

 

6.2 Podsumowanie opisu sieci kanalizacyjnej w Gminie Koniecpol
1
 

 

Lp. Kanalizacja  

Długoś

ć 

[km] 

Liczba osób korzystających z kanalizacji 

Uwagi mieszkań

cy 

turyści w 

sezonie 

turystyczno – 

wypoczynkow

ym
3
 

sumaryczna 

liczba osób 

[kol 4 + kol 

5] 

1 2 3 4 5 6 7 

Kanalizacja istniejąca w Gminie Koniecpol 

1 Sanitarna grawitacyjna 18,189 
4570 0,0 4570 

 
2 Sanitarna  tłoczna 5,029 

3 Suma kanalizacji 

istniejącej  

23.218 4570 0,0 4570 

Kanalizacja planowana do realizacji do 2015 r. w celu dostosowania gminy do warunków 
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określonych w Dyrektywie Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych 

w Gminie Koniecpol 

4 Sanitarna grawitacyjna 1,807     

5 Sanitarna  tłoczna 1,263    

6 Suma kanalizacji 

planowanej 

3,070 335 0,00 335 osób 

7 
Razem istniejąca 

i planowana w Gminie 

Koniecpol 26,288 4905 0,00 4905  

 

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w Gminie 

Koniecpol
4
 

Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3] 

…2,190     

( długość 

sieci po 

odjęciu  

przewodó

w 

tłocznych 

biegnących 

równolegle  

w jednym 

wykopie z 

grawitacyj

nymi……. 

Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez  

planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [wiersz 6, kol. 6] 
335 

Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [wiersz 6, 

kol. 6] / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3]  
152,96 

 

6.3 Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w aglomeracji   Koniecpol
2
 

 

Lp. Kanalizacja  
Długość 

[km] 

Liczba osób korzystających z kanalizacji 

Uwagi mieszkań

cy 

turyści w 

sezonie 

turystyczno – 

wypoczynkow

ym
3
 

sumaryczna 

liczba osób 

[kol 4 + kol 

5] 

1 2 3 4 5 6 7 

Kanalizacja istniejąca w aglomeracji  Koniecpol 

1 Sanitarna 

grawitacyjna 

18,189 

4570 0,0 4570 

 2 Sanitarna  tłoczna 5,029 

3 Suma kanalizacji 

istniejącej  

23,218 4570 0,0 4570 

Kanalizacja planowana do realizacji do 2015 r. w celu dostosowania gminy do warunków 

określonych w Dyrektywie Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych w 

aglomeracji  Koniecpol 

4 Sanitarna 

grawitacyjna 

1,807     

5 Sanitarna  tłoczna 1,263    

6 Suma kanalizacji 

planowanej 

3,070 335 0,0 335 
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7 

 

Razem istniejąca 

i planowana w 

aglomeracji 26,288 4905 0,0 4905  

 

 

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej  

w aglomeracji Koniecpol 

Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3] 2,190 

Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez  

planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [wiersz 6, kol. 6] 
335 

Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [wiersz 6, 

kol. 6] / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3]  
152,96 

 

7. Opis gospodarki ściekowej w aglomeracji 
1
 

 

7.1 Informacje na temat istniejących oczyszczalni ścieków 
5
 

(Wypełnić analogiczną tabelę w przypadku planowanej oczyszczalni ścieków 
5
 ) 

 

Lokalizacja 

Miejscowość : 42-230 Koniecpol Ulica: Rzeczna  

Gmina: Koniecpol Powiat: Częstochowski 

Województwo: Śląskie 

Telefon: (34) 3540410 Fax: (34) 3540410 

e-mail do kontaktów bieżących :zuk_ koniecpol@wp.pl 

Decyzja pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków oczyszczonych 

Organ, który wydał decyzję: Starosta Częstochowski 

Numer decyzji: OSV6233-5-9/08 Data wydania: 16. 06. 2008 Termin ważności do: 31. 12. 

2018 

Przepustowość oczyszczalni: RLM oczyszczalni : 4200 

Średnia [m
3
/d]: 500 Maksymalna godzinowa [m

3
/h]: 

45,72 

Maksymalna roczna [m
3
/a]: 

182500 

 

Rodzaj i ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków 
2 
: 

Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m
3
/d]: 350 

Ścieki dowożone [m
3
/d]: 50 

Aktualne obciążenie oczyszczalni 
2 
 : 

Średnie [m
3
/d]: 400 

Średnio [% przepustowości]: 80% 

Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim 

[m
3
/a]: 88247 

Przewidywane obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji 

sanitarnej: 

Średnie [m
3
/d]: 430 

Średnio [% przepustowości]: 86% 

Przewidywana ilość ścieków oczyszczonych w 

roku [m
3
/a]: 106000 
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Aktualne wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych 
2
 

Wskaźnik 
Wartość  

(średnioroczna z pomiarów) 
Uwagi  

1 2 3 

BZT5 [mgO2/l] 52,6 ………… 

ChZTCr [mgO2/l] 231 ………… 

Zawiesina ogólna [mg/l] 68 ………… 

Fosfor ogólny [mgP/l] Nie badano ………… 

Azot ogólny [mgN/l] Nie badano ………… 

Aktualne wartości wskaźników oraz % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych 
2
 

Wskaźnik 
Wartość oraz % redukcji zgodnie 

z pozwoleniem wodnoprawnym 

Wartość  

(średnioroczna z pomiarów) 

1 2 3 

BZT5 [mgO2/l] 25   11,33 

ChZTCr [mgO2/l] 125   83 

Zawiesina ogólna [mg/l] 35  15,93 

Fosfor ogólny [mgP/l] Nie badano Nie badano 

Azot ogólny [mgN/l] Nie badano Nie badano 

 

Planowane wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych 

 

Wskaźnik 

 

Planowana wartość 

 

Planowany % redukcji  

 

1 2 3 

BZT5 [mgO2/l] 24  

ChZTCr [mgO2/l] 120  

Zawiesina ogólna [mg/l] 34  

Fosfor ogólny [mgP/l] Nie badano Nie badano 

Azot ogólny [mgN/l] Nie badano Nie badano 
 

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym: 

Nazwa cieku: rzeka Pilica Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków 

oczyszczonych: 262+400 

Typ oczyszczalni ścieków: ECOL-CHIEF (w tym: symbol odpowiadający danemu rodzajowi 

oczyszczalni) : B  
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Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych dotyczących oczyszczalni ścieków: 
5
 

 

Rodzaj inwestycji Termin realizacji zadania 

  Zadania z zakresu rozbudowy: Nie przewiduje się do końca 2015r. 

zamierzeń inwestycyjnych dot. oczyszczalni. Istniejąca oczyszczalnia 

spełnia wszystkie wymogi w zakresie oczyszczania ścieków i posiada 

dostateczną wydajność umożliwiającą odbiór ścieków z aglomeracji 

Koniecpol. 

Uwaga: Na naszym terenie rzeczywiste zużycie wody przez jednego 

mieszkańca na dobę, a tym samym rzeczywista ilość wytwarzanych 

ścieków komunalnych jest znacznie niższa od obowiązujących 

współczynników w tym zakresie przyjmowanych np. do 

projektowania  sieci kanalizacyjnej. Dlatego też jesteśmy przekonani 

iż planowana w pozwoleniu wodnoprawnym  dla oczyszczalni 

wielkość RLM 4200 jest wystarczająca do przyjęcia i  oczyszczenia 

ścieków z planowanej aglomeracji o wielkości 4905. 

  

  Zadania z zakresu modernizacji: 

....................................................... 
 

 

7.2 Informacje dotyczące indywidualnych systemów oczyszczania ścieków   obsługujących mieszkańców 

aglomeracji. 

 

Podstawowe informacje na temat istniejących indywidualnych systemów oczyszczania ścieków oraz 

zamierzeń w tym zakresie: 

Na terenie wyznaczonej aglomeracji brak jest indywidualnych systemów oczyszczania ścieków np. 

przydomowych oczyszczalni. Takie formy oczyszczania ścieków występują poza terenami 

wyznaczonej aglomeracji. 

 

7.3  Informacje dotyczące końcowego punktu zrzutu (w przypadku braku oczyszczalni ścieków na 

terenie aglomeracji)  

 

Końcowy punkt zrzutu aglomeracji: 

Nazwa aglomeracji, do której będą 

odprowadzane ścieki: ……….…….……….. 

…………………………………….………. 

Współrzędne końcowego punktu zrzutu: 

…………………………..…………………… 

……………………………………………….. 

Nazwa oraz typ oczyszczalni ścieków, do której będą odprowadzane ścieki z aglomeracji: 

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………..….. 

 

7.4 Informacje o średniej dobowej ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie gminy 

/gmin współtworzących aglomerację oraz ich składzie jakościowym. 

 

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

 1
 480 

Wskaźnik 
Wartość wskaźnika 

zanieczyszczeń 
Uwagi 

1 2 3 

BZT5 [mgO2/l] 80,0 ………… 

ChZTCr [mgO2/l] 300 ………… 

Zawiesina ogólna [mg/l] 120 ………… 

Fosfor ogólny [mgP/l] 17,42 ………… 
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Azot ogólny [mgN/l] 90,67 ………… 

 

7.5 Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady 

do systemu kanalizacji zbiorczej.  

 

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

 1
…….. 

Wskaźnik 
Wartość wskaźnika 

zanieczyszczeń 

Ładunek zanieczyszczeń 

odprowadzany w ciągu doby 

[g/d] 

1 2 3 

BZT5 [mgO2/l] ………… ………….. 

ChZTCr [mgO2/l] ………… nie dotyczy 

Zawiesina ogólna [mg/l] ………… nie dotyczy 

Fosfor ogólny [mgP/l] ………… nie dotyczy 

Azot ogólny [mgN/l] ………… nie dotyczy 

…………… ………… nie dotyczy 

 

7.6 Informacje  o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.  

 

Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady planowane do podłączenia do 

kanalizacji [m
3
/d] 

1
………………. 

Wskaźnik 
Wartość wskaźnika 

zanieczyszczeń 

Ładunek zanieczyszczeń 

odprowadzany w ciągu doby 

przez zakłady planowane do 

podłączenia [g/d] 

1 2 3 

BZT5 [mgO2/l] ………… ………….. 

ChZTCr [mgO2/l] ………… nie dotyczy 

Zawiesina ogólna [mg/l] ………… nie dotyczy 

Fosfor ogólny [mgP/l] ………… nie dotyczy 

Azot ogólny [mgN/l] ………… nie dotyczy 

………. ………… nie dotyczy 

 

7.7 Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.  

 

Wyszczególnienie RLM 

Liczba mieszkańców oraz turystów korzystających z istniejącej sieci 

kanalizacyjnej [wiersz 3 kol. 6 pkt 6.3] 
4570 

Liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą korzystali z planowanej do 

budowy sieci kanalizacyjnej[wiersz 6 kol. 6 pkt. 6.3 ] 

335 

Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków 

odprowadzanych przez zakłady przemysłowe korzystające z istniejącej sieci 

kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 7.5 / 60 g/d] 

0,00 

Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, 

który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe planowane do 

podłączenia do sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 7.6 / 60 g/d] 

………… 

Równoważna Liczba Mieszkańców RLM  4905 
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8. 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. 

 

Na terenie wyznaczonej aglomeracji istnieją dwa ujęcia wody dla zasilania wodociągu miejskiego. 

Ujęcia te posiadają wyznaczone strefy ochrony bezpośredniej o promieniu R=10 mb. Stref ochrony 

pośredniej nie wyznaczono z uwagi na położenie ujęć w terenie zurbanizowanym i zabudowanym. 

Strefy ochrony bezpośredniej wyznaczono decyzjami Starosty Częstochowskiego nr 

OŚ.I/6210/2029/39/95 z dnia 28. 07. 1995r i decyzja nr OŚ. I.6210/2029/48/96 z 02. 12. 1996r.  

Dla wymienionych stref ochrony bezpośredniej przestrzegane są następujące zalecenia: 

-wody opadowe odprowadzane są w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń 

służących do pobory wody, 

-teren wokół ujęć jest zagospodarowany zielenią i ogrodzony oraz oznakowany,  

- na terenie ujęć brak jest urządzeń sanitarnych mogących stwarzać  zagrożenie zanieczyszczenia 

terenu ujęcia, 

- ograniczono do minimum  przebywanie na terenie ujęć osób niezatrudnionych do ich obsługi, 

- grunt na których znajdują się ujęcia  nie jest użytkowany do celów nie związanych z eksploatacją 

ujęcia, 

- na ogrodzeniu ujęć  umieszczono tablice informacyjne o ujęciu i zakazie wstępu osób 

nieupoważnionych. 

 

9. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierającą oznaczenie aktu 

prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na 

tych obszarach. 

 

Na terenie wyznaczonej aglomeracji nie występują zbiorniki wód śródlądowych. 

 

10. Informacje o formach ochrony przyrody zawierającą nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie 

aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody. 

 

Na terenie wyznaczonej aglomeracji nie występują obszary chronione. 

 

 

11. Lista sprawdzająca poprawności wykonania części graficznej. 

 

Lp. Wyszczególnienie Nie
6
 Tak

6
 

Nie 

dotyczy
6
 

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. 
 tak  

2 
Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar objęty 

i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej). 
 tak  

3 

Oznaczono znajdujące się na  terenie aglomeracji oczyszczalnie 

ścieków komunalnych, do których odprowadzane są (bądź 

odprowadzane będą) ścieki komunalne. 

 tak  

4 
Oznaczono granice administracyjne gminy zgodne z danymi z 

państwowego rejestru granic. 
 tak  

5 
Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny 

ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej. 
 tak  

6 
Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód 

śródlądowych. 
  tak 

7 

Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się 

  tak 
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na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy. 

8 Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej.  tak  

9 
Część graficzna mapa została podpisana przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania gminy (gminy wiodącej) 
 tak  

 

Zaznaczenie jednej odpowiedzi „NIE” świadczy o niewłaściwym wykonaniu załącznika graficznego do 

wniosku o wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji. Tak wykonany dokument – mapa  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. 

 

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy 

 

20. 03. 2014r. 

 

 

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

 

 

 

 

(pieczęć Wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 

 

 
1
 Wykaz miejscowości zgodny z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 

r. w sprawie wykazu urzędowego nazw miejscowości i ich części ( Dz. U. z 2013r., poz. 200).  

 
2
 Wg stanu na ostatni dzień roku poprzedniego, z podaniem źródeł informacji( GUS, ewidencja gminy etc.) 

 
3
 Pod pojęciem „liczba turystów” przyjmuje się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych. 

 
4
 W przypadku współczynnika długości sieci < 120 o /km należy podać podstawę zwolnienia z dotrzymania 

wymaganej jego wartości 
 5
 W przypadku funkcjonowania więcej niż jednej oczyszczalni ścieków, dla każdej oczyszczalni wypełnić 

oddzielną tabelę. 
 6
 Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź. 
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