
UCHWAŁA NR IV/51/21/2014
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

z dnia 2 czerwca 2014 r.

w sprawie
przyjęcia zweryfikowanej propozycji

planu Aglomeracji Ogrodzieniec

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 2a 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 Ogrodzieniec, 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

Id: F6CA676A-4A10-4C9B-BFF6-85D73B54B3C5. Podpisany Strona 1



załącznik do uchwały 

Nr IV/51/21/2014 

Sejmiku Województwa Śląskiego 

z dnia 2 czerwca 2014 roku 

BURMISTRZ  MIASTA I GMINY       

            OGRODZIENIEC 

---------------------- Gmina wyróżniona Honorową Flagą Rady Europy (2007) i Dyplomem Europejskim (2004) 

 

PROPOZYCJA PLANU 

AGLOMERACJI 

OGRODZIENIEC 
powiat zawierciański 

 
województwo śląskie 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Urząd   Miasta  i   Gminy   Ogrodzieniec 

Plac Wolności 25,  42-440  Ogrodzieniec 

tel. /032/ 67 09 700,  fax: /032/ 67 09 721 

                                                              www.ogrodzieniec.pl  e-mail:ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl 
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Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec   
Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec 

1. Nazwa aglomeracji 
 

Aglomeracja Ogrodzieniec przyjęta została rozporządzeniem Wojewody Śląskiego nr 56/08 z 

dnia 29 sierpnia 2008 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Ogrodzieniec. RLM dla 

aglomeracji wynosił 7846. 

Zmiana aglomeracji polega na zmniejszeniu jej obszaru. Działanie takie jest konieczne ze 

względu na coroczne zmniejszanie się liczby ludności, a co za tym idzie brak możliwości 

dotrzymania wskaźnika RLM na planowanych do skanalizowania obszarach. Opracowana 

zmiana aglomeracji przygotowana została na podstawie zaktualizowanej liczby osób 

zamieszkujących posesje objęte siecią kanalizacyjną oraz obszary o wystarczającej 

koncentracji zabudowy. 

Tereny, które znajdą się poza obszarem aglomeracji są wyposażone w zbiorniki bezodpływowe 

i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Ścieki oraz osady z powyższych zbiorników usuwane są 

przez uprawnionych wywoźników i transportowane do oczyszczalni ścieków i tak sytuacja 

będzie dalej wyglądała. 

 

2. Wnioskodawca  
 

Gmina: Ogrodzieniec Powiat: Zawierciański 

Miejscowość: Ogrodzieniec Ulica, nr: Plac Wolności 25 

Województwo: Śląskie 

Telefon: 32 67 09 727 Fax: 32 67 09 721 

e-mail do kontaktu bieżącego: e.marzecka@ogrodzieniec.pl 

 

3. Dane rejestrowe 
 

NIP 649 22 75 822 REGON 276258842 

 

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

kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku 
 

Ewa Marzecka/Inspektor ds. Ochrony Środowiska/tel. 32 67 09 727/ fax. 32 67 09 721 
 

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. 

Informacje podane w niniejszym opracowaniu sporządzono zgodnie z danymi na dzień 

31.12.2012 r. 

 

5. Gminy współtworzące aglomerację 
 

Wykaz – gmin, których tereny tworzą aglomerację:  

1. Ogrodzieniec 
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Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec   
Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec 

6. Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w obrębie 

aglomeracji Ogrodzieniec 

6.1 Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w Gminie Ogrodzieniec 

 

Wykaz – lista miejscowości Gminy Ogrodzieniec wchodzących w skład planowanej 

aglomeracji  

Ogrodzieniec. 

 

6.1.1 Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji 

w Gminie Ogrodzieniec 
 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec zatwierdzony 

uchwałą  XXXVIII/325/2005 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 26 września 2005 r. w 

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ogrodzieniec;  

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i  Gminy 

Ogrodzieniec zatwierdzone uchwałą Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Nr  XII/104/99 z dnia 18 

sierpnia 1999 r. w sprawie uchwalenia „Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i  Gminy Ogrodzieniec” ; 

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Ogrodzieniec na lata 2012-2015 z 

uwzględnieniem perspektywy do 2019 przyjęty  uchwałą  XXV/220/2012 Rady Miejskiej w 

Ogrodzieńcu z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska 

dla Miasta i Gminy Ogrodzieniec na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy do 2019” 

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 

eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu na lata 2013-2014 na 

terenie miasta i gminy Ogrodzieniec zatwierdzone uchwałą Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu  Nr 

XXXVIII z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Ogrodzieńcu na lata 2013-2014 na terenie miasta i gminy Ogrodzieniec”;  

 

6.1.2 Opis sieci kanalizacyjnej w poszczególnych miejscowościach Gminy 

Ogrodzieniec 

6.1.2.1 Opis sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ogrodzieniec 

Lp. Kanalizacja  
Długość 

[km] 

Liczba osób korzystających z kanalizacji 

Uwagi 
mieszkańcy 

turyści w sezonie 

turystyczno – 

wypoczynkowym3 

sumaryczna 

liczba osób 

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

Kanalizacja istniejąca w miejscowości Ogrodzieniec 
1 Sanitarna grawitacyjna 27,8 

3050 0 3050 
 2 Sanitarna  tłoczna 1,2 

3 Suma kanalizacji istniejącej  29,0 3050 0 3050 

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 Ogrodzieniec 
4 Sanitarna grawitacyjna 7,7 1000 0 1000  

5 Sanitarna  tłoczna 0,3 

6 Suma kanalizacji planowanej 8,00 1000 0 1000 

7 

Razem istniejąca 

i planowana w 

miejscowości 

Ogrodzieniec 

37,00 4 050 0 4050  
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Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec   
Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec 

8 
Informacja o stanie przygotowania inwestycji i terminie jej realizacji : 

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej 

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej 

 w miejscowości Ogrodzieniec 

Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3] 8,00 

Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez  

planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [wiersz 6, kol. 6] 
1000 

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

kol. 6] / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3]  
125 

 

6.2 Podsumowanie opisu sieci kanalizacyjnej w Gminie Ogrodzieniec 
 

Lp. Kanalizacja  
Długość 

[km] 

Liczba osób korzystających z kanalizacji 

Uwagi 
mieszkańcy 

turyści w sezonie 

turystyczno – 

wypoczynkowym3 

sumaryczna 

liczba osób 

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

Kanalizacja istniejąca w Gminie Ogrodzieniec 
1 Sanitarna grawitacyjna 27,8 

3050 0 3050 
 2 Sanitarna  tłoczna 1,2 

3 Suma kanalizacji istniejącej  29,0 3050 0 3050 

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 Gminie Ogrodzieniec 
4 Sanitarna grawitacyjna 7,7 1000 0 1000  

5 Sanitarna  tłoczna 0,3 

6 Suma kanalizacji planowanej 8,00 1000 0 1000 

7 

Razem istniejąca 

i planowana w 

miejscowości 

Ogrodzieniec 

37,00 4 050 0 4050  

8 

Informacja o stanie przygotowania inwestycji i terminie jej realizacji : 

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej 

 

 

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej 

 w Gminie Ogrodzieniec 

Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3] 8,00 

Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez  

planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [wiersz 6, kol. 6] 
1000 

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

kol. 6] / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3]  
125 
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Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec   
Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec 

6.3 Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w aglomeracji  
Ogrodzieniec 

 

Lp. Kanalizacja  
Długość 

[km] 

Liczba osób korzystających z kanalizacji 

Uwagi 
mieszkańcy 

turyści w sezonie 

turystyczno – 

wypoczynkowym3 

sumaryczna 

liczba osób 

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

Kanalizacja istniejąca w aglomeracji Ogrodzieniec 
1 Sanitarna grawitacyjna 27,8 

3050 0 3050 

 
2 Sanitarna  tłoczna 1,2 

3 Suma kanalizacji 

istniejącej  

29,0 3050 0 3050 

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 Ogrodzieniec 
4 Sanitarna grawitacyjna 7,7 1000 0 1000  

5 Sanitarna  tłoczna 0,3    

6 Suma kanalizacji 

planowanej 

8,00 1000 0 1000 

7 

 

Razem istniejąca 

i planowana w 

aglomeracji 37,00 4050 0 4050  

 

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej 

 w aglomeracji Ogrodzieniec 

Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3] 8,00 

Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez  

planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [wiersz 6, kol. 6] 
1000 

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

kol. 6] / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3]  
125 

 

7. Opis gospodarki ściekowej w aglomeracji Ogrodzieniec  
 

7.1 Informacje na temat istniejących oczyszczalni ścieków  
 

Lokalizacja 

Miejscowość : 42-440 Ogrodzieniec Ulica, nr: Kościuszki 107 

Gmina: Ogrodzieniec Powiat: zawierciański 

Województwo: śląskie 

Telefon: 32 67 32 081 Fax: 32 67 09 733 

e-mail do kontaktów bieżących: g.gawel@ogrodzieniec.pl 

Decyzja pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków 

oczyszczonych 

Organ, który wydał decyzję: Starosta  Powiatu Zawierciańskiego 

Numer decyzji:                                    

RO VII/6223/17/04 

Data wydania:  

24.08.2004 r. 
Termin ważności do: 

24.08.2014 r. 

Przepustowość oczyszczalni: 1000 m
3
/d 

(docelowa) 

(Aktualnie  przepustowość oczyszczalni to 

500 m
3
/d – I etap budowy) 

RLM oczyszczalni : BRAK DANYCH 
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Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec   
Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec 

Średnia [m
3
/d]:  

1000 (docelowa) 
Maksymalna godzinowa [m

3
/h]: 

Brak danych 

Maksymalna roczna [m
3
/a]: 

Brak danych 

 

Rodzaj i ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków 
 
: 

Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m
3
/d]: 390 

Ścieki dowożone [m
3
/d]: 60 

Aktualne obciążenie oczyszczalni 
 
 : 

Średnie [m
3
/d]: 450 

Średnio [% przepustowości]: 90 

Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim 

[m
3
/a]: 164 000 

Przewidywane obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego 

zakresu sieci kanalizacji sanitarnej: 

Średnie [m
3
/d]: 598 

Średni [% przepustowości]: 60% - po 

rozbudowie oczyszczalni do przepustowości 

1000 m
3
/d 

Przewidywana ilość ścieków oczyszczonych w 

roku [m
3
/a]:  217 771 

 

Aktualne wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych  

Wskaźnik 
Wartość  

(średnioroczna z pomiarów) 
Uwagi  

1 2 3 

BZT5 [mgO2/l] 860 Brak 

ChZTCr [mgO2/l] 2378 Brak 

Zawiesina ogólna [mg/l] 1014 Brak 

Fosfor ogólny [mgP/l] 24 Brak 

Azot ogólny [mgN/l] 200 Brak 

Aktualne wartości wskaźników oraz % redukcji zanieczyszczeń ścieków 

oczyszczonych  

Wskaźnik 
Wartość oraz % redukcji zgodnie 

z pozwoleniem wodnoprawnym 

Wartość  

(średnioroczna z pomiarów) 

1 2 3 

BZT5 [mgO2/l] 25 mg/l – 95% 4,3 mg/l 

ChZTCr [mgO2/l] 125 mg/l – 88,4 % 45 mg/l 

Zawiesina ogólna [mg/l] 35 mg/l – 93 % 6,38 mg/l 

Fosfor ogólny [mgP/l] Brak danych Brak danych 

Azot ogólny [mgN/l] Brak danych Brak danych 
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Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec   
Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec 

 

Planowane wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych 
 

Wskaźnik 

 

Planowana wartość 

 
Planowany % redukcji  

 

1 2 3 
BZT5 [mgO2/l] 4 mg/l 99% 

ChZTCr [mgO2/l] 40 mg/l 96% 
Zawiesina ogólna [mg/l] 6 mg/l 99% 
Fosfor ogólny [mgP/l] Brak danych Brak danych 
Azot ogólny [mgN/l] Brak danych Brak danych 

 

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym: 

Nazwa cieku: Maślenica Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków 

oczyszczonych: 0+610 km 

Typ oczyszczalni ścieków: (w tym: symbol odpowiadający danemu rodzajowi oczyszczalni :              

B, non B, PUB1, non PUB1, PUB2 , non PUB2) 
OŚK w Ogrodzieńcu  

Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków - B 

 

Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych dotyczących 

oczyszczalni ścieków:  
 

Rodzaj inwestycji Termin realizacji zadania 

  Zadania z zakresu rozbudowy:  

Rozbudowa do przepustowości 1000 m
3
/d 

 Do 2015 

  Zadania z zakresu modernizacji: 

Nie dotyczy 

 

Nie dotyczy 

 

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 dzień 31.12.2012 r. na terenie planowanej aglomeracji zostały zgłoszone 3 przydomowe 

oczyszczalnie ścieków. Oczyszczalnie te zostały zakupione ze środków własnych właścicieli 

nieruchomości.   

 

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:  

Nie dotyczy 

Współrzędne końcowego punktu zrzutu:  

Nie dotyczy 

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

Nie dotyczy 
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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]

 

Ogrodzieniec:  1035,82 m
3
/d 

Wskaźnik 
Wartość wskaźnika 

zanieczyszczeń 
Uwagi 

1 2 3 

BZT5 [mgO2/l] Brak danych Nie są prowadzone badania 

składu ścieków na terenie Gminy 

Ogrodzieniec, poza badaniami 

ścieków dopływających do 

oczyszczalni, które podano w 

punkcie 7.1 niniejszego wniosku. 

ChZTCr [mgO2/l] Brak danych 

Zawiesina ogólna [mg/l] Brak danych 

Fosfor ogólny [mgP/l] Brak danych 

Azot ogólny [mgN/l] Brak danych 

 

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]

 
 

Wskaźnik 
Wartość wskaźnika 

zanieczyszczeń 

Ładunek zanieczyszczeń 

odprowadzany w ciągu doby 

[g/d] 

1 2 3 

BZT5 [mgO2/l] Nie dotyczy Do sieci kanalizacyjnej nie są 

podłączone zakłady przemysłowe ChZTCr [mgO2/l] Nie dotyczy 

Zawiesina ogólna [mg/l] Nie dotyczy 

Fosfor ogólny [mgP/l] Nie dotyczy 

Azot ogólny [mgN/l] 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]  

Wskaźnik 
Wartość wskaźnika 

zanieczyszczeń 

Ładunek zanieczyszczeń 

odprowadzany w ciągu doby 

przez zakłady planowane do 

podłączenia [g/d] 
1 2 3 

BZT5 [mgO2/l] Nie dotyczy Nie jest planowane podłączenie 

do kanalizacji zakładów 

przemysłowych 

ChZTCr [mgO2/l] Nie dotyczy 

Zawiesina ogólna [mg/l] Nie dotyczy 

Fosfor ogólny [mgP/l] Nie dotyczy 

Azot ogólny [mgN/l] Nie dotyczy 
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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] 
3050 

Liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą korzystali z planowanej do 

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

1000 

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 

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] 

0 

Równoważna Liczba Mieszkańców RLM  4050 

 

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. 
 

Ujęcia wody pitnej na terenie  Gminy Ogrodzieniec : 

1.Ujęcie  OPH-1bis Ogrodzieniec 

Strefa ochrony bezpośredniej obejmująca teren w kształcie trapezu o wymiarach 

poszczególnych boków  33,0 m -26,6 m -37,0 m -26,7 m. 

Decyzja Wojewody Katowickiego z dnia  25 lutego 1998 nr.Os-I-7211/50/98 

2.Ujęcie  w Ogrodzieńcu obejmujące studnie S-1 ; S -1 bis 

Strefa ochrony bezpośredniej obejmująca teren zbliżony do trapezu o wymiarach                              

29,8 m- 96,3 m-39,8 m – 97,8 m. 

Decyzja  z dnia 27 września 1999 r. nr. Ro VII/6227/8/99 wydana przez Starostwo Powiatowe 

w Zawierciu. 

Zakazy oraz nakazy dla wszystkich stref ochrony bezpośredniej:  

o Teren strefy jest ogrodzony, oznakowany tablicami informacyjnymi, zagospodarowany 

zielenią i zabezpieczony przed wejściem osób nie zatrudnionych przy obsłudze ujęcia. 

o Na terenie strefy jest zabronione : 

- prowadzenie wypasu bydła 

- budowanie ustępów i szamb 

- użytkowanie gruntu do celów nie związanych z eksploatacją ujęcia. 

Nie wyznaczono strefy ochrony pośredniej  dla  żadnego z wyżej wymienionych ujęć. 

Obie strefy znajdują się na terenie aglomeracji. 

 

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 Gminy Ogrodzieniec nie wyznaczono obszarów ochronnych wód śródlądowych. 
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10. Informacje o formach ochrony przyrody zawierającą nazwę formy 

ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony 

obszar za formę ochrony przyrody. 

 
Pomnik Przyrody – Zespół źródeł rzeki Centurii –wprowadzony Rozporządzeniem nr 22/2004 

Wojewody Śląskiego z dnia 3 czerwca  2004 r. Pomnik przyrody znajduje się na terenie Gminy 

Ogrodzieniec, ale poza obszarem aglomeracji. 

 

11. Lista sprawdzająca poprawności wykonania części graficznej. 

 

Lp. Wyszczególnienie Nie6 Tak6 
Nie 

dotyczy6 

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 są (bądź 

odprowadzane będą) 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 

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. 

 X  

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  

 

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania 

Wnioskodawcy 
 

 

 

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

 

 

 

(pieczęć Wnioskodawcy) 
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Część graficzna 
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