
UCHWAŁA NR V/5/26/2015
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

z dnia 16 lutego 2015 r.

w sprawie
przyjęcia zweryfikowanej propozycji

planu Aglomeracji Zawiercie

Na podstawie art. 18 pkt 1 i 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, 951, 1513, z 2013 roku, poz. 21, 165, z 2014 roku, poz. 659, 
822) art. 17 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2014 roku, poz. 850) 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 Zawiercie, 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

Grzegorz Wolnik
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Część opisowa 
 

1. Nazwa aglomeracji 

 

ZAWIERCIE 

 

 

2. Adres wnioskodawcy (gminy, gminy wiodącej w aglomeracji) 

 
Miejscowość: Zawiercie Ulica, nr: Leśna 2 

Gmina: Zawiercie Powiat: zawierciański 

Województwo: śląskie 

Telefon: 32 67 216 61 Fax: 32 67 217 42 

e-mail do kontaktu bieżącego: g.gruk@e-zawiercie.pl 

 

3. Dane rejestrowe 

 
PKD 84.11.Z NIP 649-22-86-197 REGON 276258871 

 

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

sprawach złożonego wniosku 

 
Grzegorz Gruk, Wydział Realizacji Projektów, tel. 32 494 12 45, fax 32 494 12 90 

 

Propozycję planu aglomeracji, w rozumieniu art. 43 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo 

wodne (Dz. U. 2012, poz. 145,.) 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 

 
Zawiercie położone jest na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej nad rzeką Wartą  

w północno-wschodniej części województwa śląskiego. Pod względem administracyjnym 

Zawiercie jest gminą miejską, w skład której wchodzi 16 osiedli mieszkaniowych (Argentyna, 

Blanowice, Borowe Pole, Bzów, Centrum, Dąbrowica, Kromołów, Marciszów, Miodowa, 

Piłsudskiego, Stary Rynek, Stawki, Szymańskiego, Warty, Zuzanka, Żerkowice) i 4 sołectwa 

(Karlin, Łośnice, Pomrożyce, Skarżyce). 

Zachodnią część miasta stanowią tereny z dominującą strukturą miejską: mieszkaniowo-

usługową i przemysłową. Od lat kluczowe znaczenie miały przemysł ciężki (huta żelaza), 

szklarski (huta szkła produkująca kryształ) i odlewniczy (odlewnia żeliwa) oraz do niedawna 

przemysł włókienniczy.  

Wschodnia część miasta to tereny w większości o funkcji rolniczej i mieszkaniowej, tereny 
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otwarte obejmujące kompleksy leśne i kompleksy terenów rolnych w większości wolnych od 

zabudowy. Obszar ten leży w zasięgu Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”. Dodatkowo 

część tego terenu znajduje się w zasięgu obszaru Natura 2000 – PLH140032 „Ostoja 

Kroczycka”. 

Gmina Zawiercie spełnia wiele funkcji w zakresie rozwoju gospodarczego. Pomimo dominacji 

przemysłu, silnej pozycji w zakresie rozwoju usług ponadlokalnych, rozwoju infrastruktury 

komunikacyjnej, dużego zagęszczenia ludności i dużego stopnia zurbanizowania, na znacznym 

obszarze gminy jedną z podstawowych funkcji gospodarczych jest rolnictwo. Do dominujących 

branż w gminie Zawiercie należą: hutnictwo, przemysł metalurgiczny i materiałów 

budowlanych. 

Obszar miasta zajmuje 85 km
2
 z czego ponad połowę (ok. 56%) zajmują użytki rolne. Udział 

terenów zurbanizowanych wynosi ok. 17 km
2
 co stanowi 20% powierzchni miasta i jest 

porównywalne do poziomu lesistości (ok. 21%). 

Wody powierzchniowe reprezentowane są głównie przez Wartę i Czarną Przemszę, których 

źródła znajdują się na terenie Gminy. Nie bez znaczenia są również: Potok Łośnicki, Potok 

Kierszula, Potok Strumień, Potok Rak. Na terenie Zawiercia występują liczne strefy 

źródliskowe. Brak naturalnych zbiorników wód powierzchniowych (poza wiosennymi 

rozlewiskami), a te istniejące stanowią m.in. pozostałości stawów młyńskich, stawy 

przemysłowe, zbiorniki przeciwpożarowe, zbiorniki poeksploatacyjne oraz rowy odwadniające. 

Wody podziemne na terenie gminy zgromadzone są w: GZWP Nr 326, GZWP Nr 327 i GZWP 

Nr 454, które występują na całym obszarze gminy. 

 

Liczba mieszkańców
1
: 50 660 Powierzchnia [km

2
]: 85,25 

 

 

6. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji 

 

a) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:  

1) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego kopalni „Wiek”            

w Ogrodzieńcu, uchwalony uchwałą nr XVI/153/99 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia  

28 grudnia 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2000 r. nr 12, poz. 139),  

2) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia – tereny 

przemysłowo-składowe – część wschodnia z otoczeniem i osiedlem Łośnice - Wierczki, 

uchwalony uchwałą nr XLIII/472/02 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 1 października 

2002 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2002 r. nr 81, poz. 2907),  

3) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia – część 

południowo-zachodnia, uchwalony uchwałą nr XLIII/473/02 Rady Miejskiej w 

Zawierciu z dnia 1 października 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2002 r. nr 81, poz. 

2908),  

4) Zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta 

Zawiercia, przyjęte przez Radę Miejską w 2002 r.:  

- zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta 

Zawiercia, uchwalona uchwałą nr XLIII/474/02 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia      

1 października 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2002 r. nr 81, poz. 2909),  

- zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta 

                                                           
1
 Wg stanu na ostatni dzień roku poprzedniego to jest 31.12.2013 r. 
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Zawiercia, uchwalona uchwałą nr XLIII/475/02 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia                             

1 października 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2002 r. nr 81, poz. 2910), 

- zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta 

Zawiercia, uchwalona uchwałą nr XLIII/476/02 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia                             

1 października 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2003 r. nr 5, poz. 226), 

- zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta 

Zawiercia, uchwalona uchwałą nr XLIII/477/02 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia                             

1 października 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2003 r. nr 5, poz. 227), 

- zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta 

Zawiercia, uchwalona uchwałą nr XLIII/478/02 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia                             

1 października 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2002 r. nr 81, poz. 2911), 

- zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta 

Zawiercia, uchwalona uchwałą nr XLIII/479/02 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia                             

1 października 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2002 r. nr 81, poz. 2912), 

- zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta 

Zawiercia, uchwalona uchwałą nr XLIII/480/02 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia                             

1 października 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2002 r. nr 81, poz. 2913), 

- zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta 

Zawiercia, uchwalona uchwałą nr XLIII/481/02 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia                             

1 października 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2002 r. nr 81, poz. 2914), 

- zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta 

Zawiercia, uchwalona uchwałą nr XLIII/482/02 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia                             

1 października 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2002 r. nr 81, poz. 2915), 

5) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru 

obejmującego dzielnicę Kosowska Niwa, uchwalony uchwałą nr XLIX/514/06 Rady 

Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2006 r. nr 89,                

poz. 2503), 

6) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów 

obejmujących dzielnice: Bzów, Karlin, Pomrożyce, Skarżyce i Żerkowice, uchwalony 

uchwałą nr XII/131/07 Rady Miejskiej  w  Zawierciu  z dnia 29 sierpnia 2007 r. (Dz. 

Urz. Woj. Śl. z 2007 r. nr 185, poz. 3392), 

7) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów 

stanowiących tereny rekreacyjno-turystyczne – rejon zamku „Morsko”, uchwalony 

uchwałą nr XII/132/07 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 29 sierpnia 2007 r. (Dz. Urz. 

Woj. Śląskiego z 2007 r. nr 185, poz. 3393),  

8) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru 

obejmującego rejon Osiedla Stawki i tereny przemysłowo-składowe, uchwalony 

uchwałą nr XV/174/07 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 24 października 2007 r. (Dz. 

Urz. Woj. Śląskiego z 2007 r. nr 198, poz. 3844), 

9) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru 

obejmującego rejon Osiedla Ręby-Zuzanka, uchwalony uchwałą nr XV/175/07 Rady 

Miejskiej w Zawierciu z dnia 24 października 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego                    

z 2007 r. nr 198, poz. 3845), 

10) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru 

obejmującego rejon Osiedla Piłsudskiego, uchwalony uchwałą nr XV/176/07 Rady 
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Miejskiej w Zawierciu z dnia 24 października 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2007 r. 

nr 198, poz. 3846), 

11) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru 

obejmującego dzielnicę Śródmieście i Osiedla Centrum, uchwalony uchwałą                             

nr XV/177/07 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 24 października 2007 r. (Dz. Urz. 

Woj. Śląskiego z 2007 r. nr 198, poz. 3847), 

12) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów 

obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – Obszar „A”, położony 

przy ul. Podmiejskiej i ul. Cerefisko, uchwalony uchwałą nr XX/228/08 Rady Miejskiej                     

w Zawierciu z dnia 6 lutego 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2008 r. nr 45, poz. 976), 

13) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla rurociągu tlenu 

do huty CMC Zawiercie, uchwalony uchwałą nr XXVII/345/08 Rady Miejskiej                       

w Zawierciu z dnia 24 września 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2008 r. nr 202,                  

poz. 3764), 

14) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru 

obejmującego rejon Osiedla Argentyna, uchwalony uchwałą nr XXVIII/359/08 Rady 

Miejskiej w Zawierciu z dnia 29 października 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego                   

z 2008 r. nr 214, poz. 4343), 

15) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla 

obszaru obejmującego dzielnicę Śródmieście i Osiedle Centrum, uchwalonego uchwałą  

nr XV/177/07 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 24 października 2007 r. – uchwalona 

uchwałą nr XXVIII/360/08 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 29 października 2008 r. 

(Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2008 r. nr 212, poz. 4243), 

16) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia – część 

południowo-zachodnia, uchwalonego uchwałą nr XLIII/473/02 Rady Miejskiej                       

w Zawierciu z dnia 1 października 2002 r. – uchwalona uchwałą nr XXXVI/516/09 

Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 24 czerwca 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2009 

r. nr 148, poz. 2939), 

17) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów: 

Śródmieście – część II, uchwalony uchwałą nr XLV/606/09 Rady Miejskiej w 

Zawierciu z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010 r. nr 42, poz. 648), 

18) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów 

obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – Obszar „A”, położony             

w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Myśliwskiej i projektowanej drogi głównej                            

z otoczeniem, uchwalony uchwałą nr XLIX/634/10 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 

31 marca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010 r. nr 84, poz. 1398), 

19) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów 

obejmujących dzielnice: Blanowice, Borowe Pole, Kromołów i Warty, uchwalony 

uchwałą nr LIV/669/10 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 czerwca 2010 r. (Dz. Urz. 

Woj. Śląskiego z 23 sierpnia 2010 r. nr 159, poz. 2627), 

20) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla 

obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – Obszar „A” 

uchwalonego uchwałą nr XXIX/280/12 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 listopada 

2012 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 08.01.2013 r.,  poz. 201),  

21) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla 

obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – Obszar „A” 

uchwalonego uchwałą nr XLV/455/14 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 26 lutego 

2014 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 07.03.2014 r., poz. 1420),  
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b) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy:  

1) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Zawiercie, uchwalone uchwałą nr XXXVIII/349/13 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 

7 sierpnia  2013 r., 

c) decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - nie dotyczy 

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

1) Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 

eksploatowanych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  

Sp. z o. o.  z siedzibą w Zawierciu na lata 2013-2014 na terenie Gminy Zawiercie – 

aktualizacja (uchwała nr XLV/452/14 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 26 lutego 

2014 roku), 

e) inne (wymienić): – nie dotyczy 

1) Program Ochrony Środowiska dla Miasta Zawiercie na lata 2012-2015 z perspektywą na 

lata 2016-2019 - aktualizacja (uchwała XIX/177/11 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 

28 grudnia 2011 roku),   

2) Strategia Rozwoju Gminy Zawiercie 2025 plus (uchwała XVI/140/11 Rady Miejskiej w 

Zawierciu z dnia 26 października 2011 roku),   

3) Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich na terenie Gminy Zawiercie na lata 

2007-2014 - aktualizacja (uchwała XLVIII/479/14 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 

23 kwietnia 2014 roku).   

 

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 dzielnic aglomeracji, w których eksploatowana jest sieć kanalizacji komunalnej 

(sanitarnej i ogólnospławnej): 
1. Miasto Zawiercie 2. Argentyna – część miasta 3. Blanowice – część miasta 

4. Borowe Pole – część 

miasta 

5. Bzów – część miasta 6. Kosowska Niwa – część 

miasta 

7. Kromołów – część miasta 8. Łośnice – część miasta 9. Marciszów – część miasta 

10. Ręby – część miasta 11. Warty – część miasta 12. Wierczki – część miasta 

13. Wydra Zielona – część 

miasta 

14. Zuzanka – część miasta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Kanalizacja istniejąca 
Długość 

[km] 

Liczba osób korzystających z istniejącej 

kanalizacji 
Uwagi 

mieszkań-

cy 

turyści w 

sezonie 

sumaryczna 

liczba osób 
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turystyczno – 

wypoczynko-

wym
2
 

[kol 4 + kol 5] 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Sanitarna 

grawitacyjna 
192,126 

47 406 724 48 130 
- 

2 Sanitarna  tłoczna 10,974 

3 
Ogólnospławna 

grawitacyjna 
11,0 

4 
Ogólnospławna 

tłoczna 
0,0 

Razem 214,1 47 406 724 48 130 

 

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. 

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

 

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

kanalizacji sanitarnej o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km sieci: 

Nie planuje się obecnie znaczącej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy 

Zawiercie. Znaczną inwestycją Gminy w tym zakresie był zakończony współfinansowany  

z Funduszu Spójności pn. „Gospodarka ściekowa Zawiercia”. Do roku 2013 podłączono do 

już wybudowanej kanalizacji 1309 mieszkańców dzielnic wymienionych w punkcie 7.1.  

W wyniku tego na terenie Aglomeracji Zawiercie z kanalizacji pod koniec roku 2013 

korzystało 47 406 mieszkańców i 724 turystów w sezonie turystyczno – wypoczynkowym. 

Do końca roku 2015 nie przewiduję się budowy nowych odcinków kanalizacji sanitarnej. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. 

Kanalizacja 

planowana do 

realizacji 

Długość 

[km] 

Liczba osób, które będą obsługiwane przez 

planowaną do budowy kanalizację 

Uwagi 
mieszkań

cy 

turyści w 

sezonie 

turystyczno – 

wypoczynkow

sumaryczna 

liczba osób 

[kol 4 + kol 

5] 

                                                           
2
 Pod pojęciem „liczba turystów” przyjmuje się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych. 
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ym
4
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Sanitarna 

grawitacyjna 
0 

0 0 0 
- 

2 Sanitarna tłoczna 0 

Razem 0 0 0 0 

 
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] 0 

Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez  

planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [kol. 6] 
0 

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

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

 

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). 

 

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

kanalizacji sanitarnej o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na km sieci: 
 

Nie planuje się budowy kanalizacji sanitarnej. 

 

 

Lp. 

Kanalizacja 

planowana do 

realizacji 

Długość 

[km] 

Liczba osób, które będą obsługiwane przez 

planowaną do budowy kanalizację 

Uwagi 
mieszkań

cy 

turyści w sezonie 

turystyczno – 

wypoczynkowym 

sumaryczna 

liczba osób 

[kol 4 + kol 5] 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Sanitarna 

grawitacyjna 
0 

0 0 0 
- 

2 Sanitarna tłoczna 0 

Razem 0 0 0 0 

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

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

Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3] 0 

Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez  

planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [kol. 6] 
0 

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

6]/długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3] 
nie dotyczy 
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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 dzielnic/obszarów aglomeracji w obrębie  których będzie funkcjonowała sieć 

kanalizacji sanitarnej zgodnie z Dyrektywą 91/271/EWG: 

1. Miasto Zawiercie 2. Argentyna – część miasta 3. Blanowice – część miasta 

4. Borowe Pole – część 

miasta 

5. Bzów – część miasta 6. Kosowska Niwa – część 

miasta 

7. Kromołów – część miasta 8. Łośnice – część miasta 9. Marciszów – część miasta 

10. Ręby – część miasta 11. Warty – część miasta 12. Wierczki – część miasta 

13. Wydra Zielona – część 

miasta 

14. Zuzanka – część miasta  

 

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
4
 

sumaryczna 

liczba osób 

[kol 4 + kol 5] 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Sanitarna 

grawitacyjna 
192,126 

47 406 724 48 130 
- 

2 Sanitarna tłoczna 10,974 

3 Ogólnospławna 

grawitacyjna 
11,0 

4 Ogólnospławna 

tłoczna 
0,0 

Razem 214,10 47 406 724 48 130 

 

 

8. Opis gospodarki ściekowej 

 

8.1 Informacje na temat oczyszczalni ścieków 

 

Lokalizacja 

Miejscowość [kod pocztowy]: 42-200 Zawiercie  Ulica, nr: Włodowska 21 

Gmina: Zawiercie Powiat: zawierciański 

Województwo: śląskie 

Telefon: 32 67 229 86 Fax: 32 67 010 49  

e-mail do kontaktów bieżących: oczyszczalnia1@rpwikzawiercie.pl 

Decyzja pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków 

oczyszczonych 

Organ, który wydał decyzję: Starosta Zawierciański 
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Numer decyzji: 

1. ROII.6341.029.2012.EG 

 

Data wydania: 

1. 12.09.2012 r. 

Termin ważności do: 

1. 11.09.2022 r. 

Przepustowość oczyszczalni: 

Średnia [m
3
/d]: 

1. 32 000 

Maksymalna godzinowa [m
3
/h]:  

1. 1 280 

Maksymalna roczna [m
3
/a]:  

1. 5 816 370 

 

Rodzaj i ilość ścieków dostarczanych siecią kanalizacyjną: 

Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m
3
/d]: 12 789 

Ścieki dowożone [m
3
/d]: 156 

Aktualne obciążenie oczyszczalni: 
Średnie [m

3
/d]: 12 945 

Średnio [% przepustowości]: 40,45 

Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim 

[m
3
/a]: 4 725 000 

Przewidywane obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego 

zakresu sieci kanalizacji sanitarnej: 

Średnie [m
3
/d]: 12 945 

Średnio [% przepustowości]: 40,45 

Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim 

[m
3
/a]: 4 725 000 

 

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych 

Wskaźnik 
Wartość  

(średnioroczna z pomiarów) 
Uwagi  

1 2 3 

BZT5 [mgO2/l] 403 - 

ChZTCr [mgO2/l] 716 - 

Zawiesina ogólna [mg/l] 265 - 

Fosfor ogólny [mgP/l] 6,89 - 

Azot ogólny [mgN/l] 69,4 - 

 

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] 15 3,3 

ChZTCr [mgO2/l] 125 24,2 

Zawiesina ogólna [mg/l] 35 7,6 

Fosfor ogólny [mgP/l] 2,0 0,58 

Azot ogólny [mgN/l] 15 13,0 

 

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym: 

Nazwa cieku: 

rzeka Warta 

Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków 

oczyszczonych: 

- Wylot nr 1 w km 798+415 rzeki  
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- Wylot nr 2 w km 798+200 rzeki 

Typ oczyszczalni ścieków: 
mechaniczno – biologiczna z pogłębionym usuwaniem biogenów 

 

 

Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu 

rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni: 

1. Modernizacja węzła osadowego. 

2. Modernizacja systemu gospodarowania ciepłem. 

3. Modernizacja systemu napowietrzania - w celu poprawy efektywności napowietrzania  

i zmniejszenia zużycia energii. 

4. Modernizacja krat schodkowych - w celu lepszego zatrzymywania zanieczyszczeń stałych 

i ochrony urządzeń przed uszkodzeniem. 

5. Modernizacja sond pomiarowych w celu zwiększenia kontroli nad procesami 

technologicznymi. 
 

 

 

8.2 Informacje o średniej dobowej ilości i jakości ścieków komunalnych powstających 

na terenie gminy oraz ich składzie jakościowym. 

 

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie gminy [m
3
/d]: 13 625 

Wskaźnik 
Wartość wskaźnika 

zanieczyszczeń 
Uwagi 

1 2 3 

BZT5 [mgO2/l] 403 - 

ChZTCr [mgO2/l] 716 - 

Zawiesina ogólna [mg/l] 265 - 

Fosfor ogólny [mgP/l] 6,89 - 

Azot ogólny [mgN/l] 69,4 - 
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8.3 Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych 

odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.  
 

Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji [m
3
/d]: 675 

Wskaźnik 
Wartość wskaźnika 

zanieczyszczeń 

Ładunek zanieczyszczeń 

odprowadzany w ciągu doby 

[g/d] 

1 2 3 

BZT5 [mgO2/l] 296 199 800 

ChZTCr [mgO2/l] 636 nie dotyczy 

Zawiesina ogólna [mg/l] 248 nie dotyczy 

Fosfor ogólny [mgP/l] 11,8 nie dotyczy 

Azot ogólny [mgN/l] 49,8 nie dotyczy 

 

 

8.4 Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest 

planowane.  
 

NIE DOTYCZY 

Nie planuje się w okresie do roku 2015 podłączania zakładów przemysłowych do kanalizacji 

zbiorczej na terenie Gminy Zawiercie. 

 

Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady planowane do 

podłączenia do kanalizacji [m
3
/d]: 0 

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 0 

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 
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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] 
48 130 

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] 
- 

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] 
3 330 

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] 
0 

Równoważna Liczba Mieszkańców RLM  51 460 
 

 

 

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. 

 
 

 

 

 

 

Brak 

 

 

 

 

 

 

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 - brak zbiorników wód śródlądowych na terenie Gminy Zawiercie. 
 

Id: 903D97A1-55AE-4D08-A444-7179DCDF88B7. Podpisany Strona 13



 
 

 

 

11. Informacje o formach ochrony przyrody zawierającą nazwę formy ochrony 

przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za 

formę ochrony przyrody. 

 
 

Formy ochrony przyrody na terenie Gminy Zawiercie: 

1. Park Krajobrazowy „Orlich Gniazd” oraz obszar krajobrazu chronionego, stanowiący 

zarazem otulinę Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd” – ustanowione rozporządzeniem 

Nr 17/95 Wojewody Katowickiego z dnia 1 lutego 1995 roku w sprawie ochrony 

krajobrazu jurajskiego na terenie województwa katowickiego (Dz. Urz. Woj. 

Katowickiego Nr 3/30) zmienione rozporządzeniem Nr 18/06 Wojewody Śląskiego z dnia 

18 kwietnia 2006 roku w sprawie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd (Dz. Urz. Woj. 

Śląskiego Nr 51 poz. 1423) oraz  rozporządzeniem Nr 13/07 Wojewody Śląskiego z dnia 

29 marca 2007 roku w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie Parku Krajobrazowego 

Orlich Gniazd (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 58 poz. 1523).  
2. Obszar NATURA 2000 Ostoja Kroczycka (kod obszaru: PLH240032) – Specjalny obszar 

ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa) w ramach sieci Natura 2000, jest specjalnym 

obszarem ochrony siedlisk ustanowionym w oparciu o Dyrektywę 92/43/EWG w sprawie 

ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dyrektywę Siedliskową), 

ustawę z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków 

będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów 

kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000  

i rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania 

projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000.  

 

 

12. Lista sprawdzająca poprawności wykonania części graficznej. 

 

Lp. Wyszczególnienie Nie
3
  Tak 

Nie 

dotyczy 
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 

                                                           
3
 Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź. 
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Lp. Wyszczególnienie Nie
3
  Tak 

Nie 

dotyczy 
1 2 3 4 5 

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  

 

 

 

 

 

 

 

Podpisy osoby upoważnionej do reprezentowania 

Wnioskodawcy 
 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

(pieczęć Wnioskodawcy) 
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