
UCHWAŁA NR XXVI/311/2020 
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU 

z dnia 29 grudnia 2020 r. 

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kietrz 

Na podstawie art. 87 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z 
późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 7013, 1378), Rada Miejska w Kietrzu uchwala co następuje: 

§ 1.  

Wyznacza się aglomeracje Kietrz o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 3 226 z mechaniczno-
biologiczną oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości Kietrz ul. Głowackiego, położoną na obszarze 
miejscowości Kietrz. 

§ 2.  

Niniejsza uchwała była poprzedzona Uchwałą Nr XVI/217/2012  Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 
marca 2012 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Kietrz” na obszarze gminy Kietrz i likwidacji dotychczasowej 
aglomeracji „Kietrz”, która na podstawie art. 565 ust.2  ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 
2020 r. poz. 310 z późn. zm.) utraci moc z dniem 31 grudnia 2020 r. 

§ 3.  

Opis aglomeracji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 4.  

Obszar i granice aglomeracji wyznaczono na mapie w skali 1:10 000, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

§ 5.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza. 

§ 6.  

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 
stycznia 2021 r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kietrzu 

 
 

Mirosław Skoczylas 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/311/2020 

Rady Miejskiej w Kietrzu 

z dnia 29 grudnia 2020 r. 

Plan Aglomeracji 

Kietrz 

Część opisowa 

województwo opolskie 
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Część opisowa 

Nazwa aglomeracji 

Nazwa aglomeracji: Aglomeracja Kietrz 
Wielkość RLM aglomeracji: 3 226 
Obszar aglomeracji: obszar aglomeracji obejmuje pełne działki ewidencyjne gruntów, a granica 
aglomeracji pokrywa się z zewnętrznymi granicami działek. 
Gmina wiodąca w aglomeracji: Gmina Kietrz  
Gminy w aglomeracji: Gmina Kietrz 
Nazwa miejscowości w której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków: 48-130 Kietrz 

Gmina Kietrz zajmuje obszar o powierzchni 144 km2, z czego miasto zajmuje 18,9 km2, natomiast obszar 
wiejski 125,1 km2. Gmina Kietrz położona jest w południowo-zachodniej części Polski na terenie województwa 
opolskiego i powiatu głubczyckiego. Graniczy z trzema gminami wchodzącymi w skład powiatu głubczyckiego 
tj. Baborowem, Branicami, Głubczycami oraz gminą Pietrowice Wielkie w województwie śląskim. Od południa 
styka się z sześcioma gminami Republiki Czeskiej. Gmina Kietrz ma charakter rolniczy, jednakże ze względu 
na przygraniczne położenie spełnia również funkcję związaną z obsługą ruchu turystycznego oraz współpracą 
transgraniczną z Czechami. Pod względem geograficznym Gmina Kietrz leży na południowym krańcu 
makroregionu Nizina Śląska, w południowej części jej podrzędnej jednostki – na płaskowyżu głubczyckim. 
Mezoregion ten obejmuje wysoczyznę lessową porozcinaną głębokimi dolinkami rzecznymi. Lokalnie, spod 
pokryw lessowych występują ostańcowe formy trzeciorzędowe, kredowe i karbonu, wśród których na terenie 
gminy Kietrz znajdują się pierwsze i ostatnie. Gmina  Kietrz  charakteryzuje  się  niezbyt  bogatym  systemem  
wód  powierzchniowych.  Główne  rzeki    uzupełnia szereg  mniejszych  cieków,  kanałów  i  rowów  
melioracyjnych.  Charakterystyczną  cechą  sieci  rzecznej  jest duży udział suchych dolin erozyjnych, które 
kiedyś aktywnie uczestniczyły w odwadnianiu terenu. Obszar  Gminy  Kietrz  należy  do  zlewni  Odry,  w  
której  można  wyróżnić  dwie  zlewnie  podrzędne  rzek  Psiny  i Opawy  będące  lewobrzeżnymi  dopływami  
Odry.  Dorzecze  Psiny  zajmuje  większą  część  obszaru  Gminy  Kietrz  i obejmuje zlewnie największej rzeki 
– Troi przepływającej przez nią.   Do najważniejszych cieków wodnych przepływających przez Gminę Kietrz 
należy: Troja, Ostra, Krzanówka, Morawka i Rozumickie Potok. Największą  rzeką  przepływającą  przez  
Gminę  Kietrz  jest  rzeka  Troja,  której  źródła  znajdują  się  w  Lesie  Mokre-Lewice (gm. Głubczyce) na 
wzgórzu o nazwie Góra Janota na wys. ok. 360 m.n.p.m. Długość rzeki (wg. WZIR w Opolu) 37,8 km.  
Oceniając procentowy udział poszczególnych zlewni częściowych dorzecza Odry w odwadnianiu 
analizowanego obszaru  szacuje  się,  iż  największy  obszar  należy  do  zlewni  Psiny  (ok.  75%).  Do  zlewni  
Opawy  należy  ok.  25% terenu  Gminy.  W  zlewni  Psiny  ok.  90%  terenu  odwadniana  jest  przez  Troję  i  
jej  dopływy,  natomiast  pozostałe 10% odwadnia Krzanówka. W zlewni Opawy 100% obszaru odwadnia 
Ostra. 

Opis aglomeracji, w rozumieniu art. 86 ust. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t. j. Dz.U. z 2020 
r. poz. 310, 284, 695,782, 875) opracowano zgodnie z rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz.U. 2018 
poz. 1586) oraz Wytycznymi do wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji 
opracowanymi przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Ministerstwo Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej w lipcu 2019 r. 

Wnioskodawca (gmina wiodąca w aglomeracji). 

Gmina: Kietrz Powiat: głubczycki 

Ulica, nr: 3 Maja 1, 48-130 Kietrz 

Województwo: opolskie 

Telefon: +48 77 485 43 56 Fax: +48 77 485 43 59 

e-mail do kontaktu bieżącego: sekretariat@kietrz.pl 

Dane rejestrowe. 

NIP 748-101-69-74 REGON 000530324 
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Imię/nazwisko/stanowisko/tel./fax osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego 
wniosku. 

1.Imię i nazwisko: Kamil Bednarz 
Telefon: +48 77 485 43 56 do 58, wew. 33 
E-mail:  kamil.bednarz@kietrz.pl  
 
2.Imię i nazwisko: Andrzej Ciura 
Telefon: +48 77 485 43 56, wew. 32 
E-mail: gosp.komunalna@kietrz.pl 

Gminy współtworzące aglomerację. 

Wykaz – gmin, których tereny tworzą aglomerację:  
1.Kietrz 
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Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji Kietrz. 

Tabela  Wykaz dokumentów stanowiących podstawę do wyznaczeni obszaru i granic aglomeracji 
Kietrz. 

Lp. Wyszczególnienie Nie# Tak5 
1 2 3 4 

1 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: 
 
§Uchwała Nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 czerwca 2017 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz. 

 X 

2 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kietrz: 
§Uchwała Nr XXIII/277/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24-09-2020 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Kietrz. 
§Uchwała Nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kietrz. 

 X 

3 Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego X  

4 

Inne: 
Strategia Rozwoju Gminy Kietrz na lata 2012-2020. 
 
§Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Głubczyckiego na lata 2016-2020 wraz z 
perspektywą na lata 2021-2024 i Prognozą Oddziaływania na Środowisk. 
§Uchwała Nr XVI/217/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 marca 2012 
r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Kietrz” na obszarze gminy Kietrz i likwidacji 
dotychczasowej aglomeracji „Kietrz”. 

 X 

Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w obrębie aglomeracji. 

7.1Opis systemu zbierania ścieków komunalnych Informacje na temat długości i rodzaju istniejącej 
sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz długości i rodzaju 
sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie zostały 
pozyskane środki finansowe. 

Tabela  Charakterystyka istniejącej sieci kanalizacyjnej. 

Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji 

Lp. Kanalizacja istniejąca Długość 
[km] Mieszkańcy 

Osoby czasowo 
przebywające na 

terenie 
aglomeracji# 

Sumaryczna 
liczba osób 

[kol 4 + kol 5] 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Sanitarna grawitacyjna 8,5 

2 Sanitarna tłoczna 0,0 

3 Ogólnospławna grawitacyjna 0,0 

4 Ogólnospławna tłoczna 0,0 

3 067 0 3067 

Razem 8,5 3 067 0 3067 

 
Nie dotyczy 

Obecnie na terenie aglomeracji Kietrz  nie są realizowane żadne działania związane z budową lub rozbudową  
sieci kanalizacyjnej  na wykonanie której pozyskane zostały środki w ramach aglomeracji Kietrz obowiązującej 
na mocy Uchwały Nr XVI/217/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie 
wyznaczenia aglomeracji „Kietrz” na obszarze gminy Kietrz i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Kietrz”. 

W chwili obecnej na terenie aglomeracji Kietrz nie są planowane działania inwestycyjne związane z budową 
sieci kanalizacyjnej. 
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7.2Informacje na temat długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej oraz liczby osób korzystających sieci 
kanalizacyjnej po dostosowaniu aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 
maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG). 

Tabela  Długość i rodzaj sieci kanalizacyjnej wraz z liczbą osób korzystających z sieci po 
dostosowaniu aglomeracji do warunków określonych w dyrektywie 91/271/EWG. 

Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji 
po dostosowaniu aglomeracji do warunków 

określonych w Dyrektywie 91/271/EWG 
Lp. Kanalizacja istniejąca Długość 

[km] 
Mieszkańcy 

Osoby czasowo 
przebywające na 

terenie 
aglomeracji# 

Sumaryczna 
liczba osób 

[kol 4 + kol 5] 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Sanitarna grawitacyjna 8,5 

2 Sanitarna tłoczna 0,0 

3 Ogólnospławna grawitacyjna 0,0 

4 Ogólnospławna tłoczna 0,0 

3 067 0 3 067 

Razem 8,5 3 067 0 3 067 

 
Nie dotyczy 

Opis gospodarki ściekowej w aglomeracji. 

8.1Informacje na temat istniejących oczyszczalni ścieków. 

Tabela  Charakterystyka oczyszczalni ścieków funkcjonującej w obszarze aglomeracji. 

Lokalizacja 

Miejscowość [kod pocztowy]:  
Kietrz [48-130] 

Ulica, nr:  
ul. Głowackiego 

Gmina:  
Kietrz 

Powiat:  
głubczycki 

Województwo: 
opolskie 
Telefon: 77/ 485 - 43 - 73 
e-mail do kontaktów bieżących: 
 sekretariat@hydrokankietrz.pl  
Decyzja pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków oczyszczonych 
Numer decyzji:  
OŚ.6341.12.2014 

Data wydania:  
17.10.2014 

Termin ważności do:  
30.09.2024 

Przepustowość oczyszczalni:  RLM oczyszczalni : 3 226  
Średnia [m3/d]:  
800* 

Maksymalna roczna [m3/rok]: 292 
800 

Maksymalna godzinowa [m3/h] 
100** 

Rodzaj i ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków  
(zgodnie z danymi przedłożonymi w ostatnim sprawozdaniu z realizacji KPOŚK) 
Ścieki komunalne dopływające siecią kanalizacyjną [tys. m3/r]:  
122,4 
Ścieki dowożone [tys. m3/r]:  
3,0 
Ilość ścieków oczyszczonych [tys. m3/r]:  
175,0 
Aktualne obciążenie oczyszczalni  : 
Średnie [m3/d]:  
479,45  
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Średnio [% przepustowości]: 
59,93  
Aktualne obciążenie oczyszczalni w RLM 2 965 

Przewidywane obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji 
sanitarnej: 
Średnie [m3/d]:  
479,45 
Średnio [% przepustowości]: 
59,93 

Przewidywana ilość ścieków oczyszczonych w roku 
[tys. m3/r]: 
175,00 

*na podstawie danych przedstawionych w sprawozdaniu z AKPOŚK za rok 2019 r. 

** na podstawie danych Przedsiębiorstwa Komunalnego "HYDROKAN" Sp. z o.o. w Kietrzu 

Średniodobowa ilość ścieków wytwarzanych na terenie aglomeracji wynosi 343,56 m3/d. 

Tabela  Charakterystyka jakości ścieków surowych i oczyszczonych 

Wskaźnik Ścieki surowe [mg/dm3] 
1 2 

BZT5 [mgO2/l] 371,0 
ChZTCr [mgO2/l] 773,0 
Zawiesina ogólna [mg/l] 219,0 

Wskaźnik Wartość lub % redukcji  
1 2 

BZT5 [mgO2/l] 4,0 
ChZTCr [mgO2/l] 36,0 
Zawiesina ogólna [mg/l] 11,0 
Nazwa cieku: rzeka Troja (km 7+900) 

Tabela  Aktualny rodzaj oczyszczalni ścieków. 

Typ oczyszczalni ścieków# 

B - oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków  X 
Non B - oczyszczalnia biologiczna niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków   
PUB1 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), 
fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji ≥ 100 000 
RLM 

 

non PUB1 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków  
w zakresie usuwania N i/lub P 

 

PUB2 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), 
fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji < 100 000 
RLM 

 

non PUB2 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków  
w zakresie usuwania N i/lub P 

 

8.2Informacje dotyczące indywidualnych systemów oczyszczania ścieków obsługujących mieszkańców 
aglomeracji. 

Podstawowe informacje na temat istniejących na terenie aglomeracji indywidualnych systemów oczyszczania 
ścieków. 

Tabela  Liczba indywidualnych systemów oczyszczania ścieków oraz zbiorników bezodpływowych 
funkcjonujących na terenie aglomeracji. 
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Ilość mieszkańców obsługiwanych na terenie aglomeracji przez indywidualne systemy oczyszczania 
ścieków 

Rodzaj Liczba mieszkańców [szt.]/ RLM 
1 2 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków 0 / 0 
Zbiorniki bezodpływowe 0 / 0 

8.3Informacje o składzie ilościowym i jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez 
zakłady do systemu oczyszczania ścieków.  

Obecnie jedynymi dostawcami ścieków przemysłowych funkcjonującymi na terenie aglomeracji Kietrz są: 

§STAN-MAR Stanisław Zgarda – myjnia samochodowa oraz warsztat samochodowy: 

oilość odprowadzanych  ścieków przemysłowych: 549 m3/rok (1,50 m3/d); 

§FHU Krzysztof Gawroński – myjnia samochodowa: 

oilość odprowadzanych  ścieków przemysłowych: 50 m3/rok (0,14 m3/d); 

W roku 2019 do systemu oczyszczania ścieków odprowadzonych zostało łącznie 559 m3 ścieków 
przemysłowych. Ilość ścieków przemysłowych odprowadzana obecnie przez w/w zakłady przemysłowe do 
systemu oczyszczania ścieków stanowi zaledwie 0,48% całkowitej ilości ścieków dopływających do 
oczyszczalni. Tym samym można uznać, iż ścieki przemysłowe nie mają istotnego wpływu na gospodarkę 
wodno-ściekową gminy. 

Tabela  Łączny wskaźnik RLM dla ścieków przemysłowych. 

Podmiot 
przemysłowy 

Ilość ścieków 
odprowadzanych do 
systemu oczyszczani 
ścieków  
[m3/rok] 

Stężenie 
BZT5 w 
ściekach 
surowych 
[mg/l] 

Ładunek BZT 
[kg/d] 

RLM przemysłu 
[RLM] 

1 2 3 4 5 
STAN-MAR Stanisław 
Zgarda 

549 997,0 1,499 25 

FHU Krzysztof 
Gawroński 

50 882,0 0,119 2 

Łącznie 27 

Łączny RLM dla ścieków przemysłowych kierowanych na oczyszczalnię ścieków wynosi 27 RLM. 

Tabela  Charakterystyka ścieków przemysłowych odprowadzanych do systemu kanalizacyjnego. 

Parametr Podmiot przemy-
słowy 

Q 
[m3/d] BZT5 [mg/l] ChZT [mg/l] Zawiesina ogólna      

[mg/l] 

Węglowodory 
ropopochodne 

[mg/l] 

Fosfor 
ogólny 
[mg/l] 

STAN-MAR 
Stanisław Zgarda 1,5 997,0 1120 340 10,0 10,0 

FHU Krzysztof 
Gawroński 0,14 882,0 940,0 280 15,0 10,0 

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

W ramach realizacji przedsięwzięć Hydrokan Kietrz Sp. z o.o. podłączyć do sieci kanalizacyjnej 
przedsiębiorstwo Anmed Sp. z o.o. Termin przyłączenia do kanalizacji nie został jeszcze wyznaczony. 
Charakterystykę zakładu oraz ścieków przemysłowych odprowadzanych do systemu oczyszczania ścieków 
przedstawiono poniżej: 

§Anmed Sp.z o.o., Kietrz, ul. Wieżowa: 

oszacunkowa ilość odprowadzanych ścieków przemysłowych: 5 475 m3/rok. 
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Tabela  Charakterystyka ścieków przemysłowych planowanych do wprowadzania do zbiorczego 
systemu kanalizacyjnego. 

Podmiot 
przemy-
słowy 

Dopuszczalne wartości stężeń zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych 

 
Q 

[m3/d] 
BZT5 
[mg/l] 

ChZT 
[mg/l] 

Zawiesina 
ogólna         
[mg/l] 

Azot 
amonowy 

[mg/l] 

Fosfor 
ogólny 
[mg/l] 

Węglowodory 
ropopochodne 

[mg/l] 

Chlork
i [mg/l] 

Anmed Sp.z 
o.o. 15 500 1300 500 200 10,0 15 1600 

Tabela  Szacunkowa wartość RLM ścieków przemysłowych planowanych do dostarczania do 
oczyszczalni ścieków zbiorczym systemem kanalizacyjnym 

Ilość ścieków odprowadzanych do 
systemu oczyszczani ścieków  

Podmiot 
przemysłowy 

[m3/rok] [m3/d] 

Stężenie 
BZT5 w 
ściekach 
surowych 
[mg/l] 

Ładunek BZT 
[kg/d] 

RLM przemysłu 
[RLM] 

1 2 3 4 5 6 
Anmed Sp. z o.o. 5 475 15 500 7,5 125 

Z uwagi na brak możliwości podpięcia się do kanalizacji sanitarnej, Hydrokan Kietrz Sp. z o.o. planuje 
również odbiór ścieków przemysłowych wozami asenizacyjnymi. Charakterystykę zakładu oraz ścieków 
przemysłowych, które dowożone będą wozami asenizacyjnymi do punktu zlewnego  w oczyszczalni w Kietrzu 
przedstawiono poniżej. 

§Złom-Kal S.C. P. Szydłowski, B. Koschitza, Kietrz, ul. Wojska Polskiego 25: 

oszacunkowa ilość odprowadzanych ścieków przemysłowych: 169,73 m3/rok. 

Tabela  Szacunkowa wartość RLM ścieków przemysłowych planowanych do dostarczania do 
oczyszczalni ścieków wozami asenizacyjnymi.  

Ilość ścieków odprowadzanych 
do systemu oczyszczani ścieków  

Podmiot 
przemysłowy 

[m3/rok] [m3/d] 

Stężenie 
BZT5 w 
ściekach 
surowych 
[mg/l] 

Ładunek BZT 
[kg/d] 

RLM przemysłu 
[RLM] 

1 2 3 4 5 6 
Złom-Kol S.C. 169,73 0,465 939,5* 0,437 7 

*KOMENTARZ: dla ścieków przemysłowych dowożonych wozem asenizacyjnymi do oczyszczalni 
ścieków, określone zostało jedynie dopuszczalne stężenie węglowodorów ropopochodnych (<15mg/L). Celem 
wyznaczenia wartości RLM ścieków przemysłowych, stężenie BZT5 w ściekach dowożonych przyjęto na 
poziomie 939,5 mg/l (wartość szacunkowa- średnia wartość wyznaczona na podstawie danych z Tabeli 8). 

Tabela  Szacunkowy RLM ścieków przemysłowych planowanych kierowanych do oczyszczalni 
ścieków  

Ścieki przemysłowe  RLM 
-dopływające systemem kanalizacyjnym  125 
-dostarczane wozem asenizacyjnym 7 

Łącznie 132 

W ramach realizowanych prac na oczyszczalnie ścieków dostarczane/doprowadzane będą ścieki 
przemysłowe o wartości RLM równej 132. 

8.5Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców 

Wyszczególnienie: RLM 
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Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej  3 067 
Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej sieci 
kanalizacyjnej  0 

Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej 0 
Liczba osób czasowo przebywających, planowanych do przyłączenia do sieci 
kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane 0 

Liczba osób czasowo przebywających planowanych do podłączenia do 
projektowanej sieci kanalizacyjnej 0 

Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków 
odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z 
istniejącej sieci kanalizacyjnej  

27 

Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, 
który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe planowane 
do podłączenia do sieci kanalizacyjnej  

125 

Liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, 
korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych 
(przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe), określona na 
podstawie rejestrów prowadzonych przez gminę 

0 

Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków 
odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe dostarczanych do 
oczyszczalni taborem asenizacyjnym 

7 

Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma) 3 226 

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. 

Rozporządzenie Nr 1/2004 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 7 
kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia stref ochronnych dla ujęcia wody w Kietrzu, powita Głubczyce, 
województwo opolskie. 

Ujęcie stanowi pięć studni wierconych Nr 1a, 2b,3a, 4a, 5. 

Strefa ochrony bezpośredniej ujęcia. 

Teren ochrony bezpośredniej obejmuje działki 1141/1, 1141/2 o łącznej powierzchni 2,06 ha. 

Na terenie ochrony bezpośredniej wprowadza się następujące ograniczenia i nakazy: 

§zabrania się użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacja ujęcia wody; 

§wody opadowe należy odprowadzać w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do urządzeń służących 
do poboru wody; 

§teren należy zagospodarować zielenią; 

§ścieki z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku przez zatrudnionych przy obsłudze urządzeń 
służących do poboru wody należy odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej; 

§należy ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących 
do poboru wody; 

Strefa ochrony pośredniej ujęcia. 

Na terenie ochrony pośredniej wprowadza się następujące zakazy: 

§rolniczego wykorzystania ścieków; 

§przechowywania i składowania odpadów promieniotwórczych; 

§lokalizowania zakładów przemysłowych oraz ferm chowu lub hodowli zwierząt; 
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§lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych oraz innych substancji chemicznych, a także 
rurociągów do ich transportu; 

§lokalizowania składowisk odpadów komunalnych lub przemysłowych; 

§lokalizowania nowych ujęć wód; 

§urządzania parkingów, obozowisk; 

§lokalizowania cmentarzy oraz grzebania zwłok zwierzęcych. 

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 aglomeracji Kietrz nie występują zbiorniki wód śródlądowych. 

Informacje o formach ochrony przyrody zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie 
aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody. 

Na terenie aglomeracji Kietrz nie występują obszary prawnie chronione wskazane w ustawie z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [Dz.U. z 2020 r., poz. 55,471]. Na terenie aglomeracji Kietrz nie 
występują obszary NATURA 2000. 

Lista sprawdzająca poprawności wykonania części graficznej. 

Lp. Wyszczególnienie Nie#  Tak12 Nie 
dotyczy12 

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 / gmin 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 została podpisana przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania gminy (gminy wiodącej).  X  
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/311/2020 

Rady Miejskiej w Kietrzu 

z dnia 29 grudnia 2020 r. 
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