
Projekt   

 

Uchwała Nr  

Rady Gminy Tarnów Opolski 

z dnia …czerwca 2015r. 

 

w sprawie zaopiniowania planu obszaru i granic aglomeracji „Tarnów Opolski” 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 43 ust. 2b ustawy z dnia 18 lipca 2001r.  
Prawo wodne (j.t. Dz. U. z 2012r., poz. 145 z późn. zm.), Rada Gminy Tarnów Opolski 
uchwala, co następuje:  
 

§ 1. 

1. Opiniuje się pozytywnie Projekt planu aglomeracji „Tarnów Opolski”.  

2. Integralną częścią uchwały stanowi Załącznik Nr 1 zawierający część opisową  

oraz Załącznik Nr 2 zawierający część graficzną Projektu planu aglomeracji  

„Tarnów Opolski”. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 
 

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego pismem znak DOŚ-V.7320.5.2015.GP  
z dnia 05.06.2015 r., a doręczonym w dniu 10.06.2015 r. zwrócił się do Tarnów Opolski  
z wnioskiem o uzgodnienie i zaopiniowanie propozycji planu aglomeracji „Tarnów Opolski” 
na obszarze gmin: Tarnów Opolski, Izbicko i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Tarnów 
Opolski”, a stanowiącą projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie 
wyznaczenia aglomeracji „Tarnów Opolski”. 
 
Zgodnie z art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (j.t. Dz. U. z 2012r., poz. 
145 z późn. zm.) Sejmik Województwa, po zaciągnięciu opinii i uzgodnień zainteresowanych 
gmin, w drodze uchwały wyznacza granice aglomeracji powyżej 2000 RLM tj. równoważnej 
liczbie mieszkańców.  
 
Wyznaczenie nowych granic i obszaru aglomeracji „Tarnów Opolski” spowodowane  
jest uzasadnioną koniecznością wyłączenia z granic aglomeracji części terenów  
w miejscowościach: Tarnów Opolski, Kosorowice, Nakło na których dokonano ograniczeń  
ze względu na brak możliwości dotrzymania wymaganych wskaźników koncentracji.  
 
 W ramach programu KPOŚK, na terenie Gminy Tarnów Opolski zrealizowany został projekt 
pn. „Trias Opolski- ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji Opole, Prószków  
i Tarnów Opolski – II etap”.  
W wyniku realizacji opisanego wyżej zadania, wybudowane zostały zbiorcze systemy 
kanalizacyjne, na obszarach obejmujących miejscowości: Nakło, Miedziana, Tarnów Opolski. 
Przedmiotowe inwestycje były współfinansowane przez Unię Europejską ze środków 
Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.  
W związku z tym, uzasadnionym było ujęcie w sposób szczegółowy zapisów, które odnosiły 
się do zadań wykonanych w aglomeracji „Tarnów Opolski”.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Propozycja 

planu aglomeracji 
 

TARNÓW OPOLSKI 
(podać nazwę aglomeracji1) 

 

 
 
 

powiaty 
 

OPOLSKI I STRZELECKI 
 
 

województwo  

OPOLSKIE 
 
 
 
 
 
 

TARNÓW OPOLSKI  2015 
 
 
 
 

                                                 
1 zaleca się, aby nazwa aglomeracji była nazwą gminy, na terenie której wyznaczana jest aglomeracja lub nazwą 

gminy wiodącej w aglomeracji 



 

Część opisowa 
 
1. Podstawowe informacje na temat aglomeracji2 
 

1. Nazwa aglomeracji: TARNÓW OPOLSKI 
2. Wielkość RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem / uchwałą:  
11 067 
3. Wielkość RLM aglomeracji planowanej do wyznaczenia: 11 202  
4. Gmina wiodąca w aglomeracji: TARNÓW OPOLSKI 
5. Gminy w aglomeracji: TARNÓW OPOLSKI, IZBICKO  
6. Wykaz nazw miast i/lub miejscowości w aglomeracji, zgodnie z dołączonym do 

wniosku załącznikiem graficznym3: MIEDZIANA, KOSOROWICE, TARNÓW 
OPOLSKI, NAKŁO, GRABÓW, OTMICE, LIGOTA CZAMBOROWA, IZBICKO, 
UTRATA, KROŚNICA, BORYCZ 

7. Wykaz nazw miejscowości dołączanych do obszaru aglomeracji: NIE DOTYCZY  
8. Wykaz nazw miejscowości wyłączanych z obszaru aglomeracji: NIE DOTYCZY  
9. Nazwa miejscowości, w której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków: 

KOSOROWICE 
 
Aglomerację Tarnów Opolski utworzono Rozporządzeniem Wojewody Opolskiego nr 
0151/P/38/08 z dnia 14 sierpnia 2008 roku.  Główną przyczyną zmiany granic i obszaru 
obowiązującej aglomeracji jest potrzeba aktualizacji zarówno w zakresie przebiegu granic, 
jak i danych liczbowych dotyczących rzeczywistej liczby mieszkańców. Po zrealizowaniu 
większości inwestycji przeprowadzono szczegółową analizę opłacalności i technicznych 
możliwości realizacji poszczególnych fragmentów sieci, która wykazała, że niektóre końcowe 
odcinki sieci kanalizacyjnej nie powinny być realizowane. Nie spełniają one wymogów 
ekonomiczno-technicznej wykonalności (wskaźnik koncentracji zabudowy wynosi poniżej 90 
Mk/km siec). W związku z powyższym obszar aglomeracji został zmniejszony o kilka 
gospodarstw znacząco oddalonych od zwartej zabudowy poszczególnych wsi. Uaktualniono 
także RLM aglomeracji.  
 
2. Adres wnioskodawcy (gminy, gminy wiodącej w aglomeracji) 

 
Miejscowość: TARNÓW OPOLSKI Ulica, nr: DWORCOWA 6 

Gmina: TARNÓW OPOLSKI Powiat: OPOLSKI 

Województwo: OPOLSKIE 

Telefon: 77 4640850 Fax: 77 4644282 

e-mail do kontaktu bieżącego: ug@tarnowopolski.pl  

 
                                                 
2 Wwdług najbardziej aktualnych danych, z podaniem źródeł informacyjnych (GUS, ewidencja gminy etc.) 
3 Propozycję planu aglomeracji należy przygotować w oparciu o wykaz miast i/lub miejscowości w rozumieniu 

ustawy z dnia 29 sierpnia 2002 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych.  

W przypadku miast podaje się nazwę miasta, a nie poszczególnych jego dzielnic. Szczegółowy wykaz 

miejscowości znajduje się w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r.  

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



 
 
 
 

3. Dane kontaktowe osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego 
wniosku 
 
1. Imię i nazwisko: IRENEUSZ KOWALCZYK 
2. Telefon: 77 4640867 
3. Fax: 77 4644282 
4. E-mail: ig@tarnowopolski.pl 

 

 
4. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji 
 
Lp. Wyszczególnienie Nie4 Tak5 

1 2 3 4 

1 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  X 

2 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy 

 X 

3 Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego X  

4 
Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  
i kanalizacyjnych 

X  

 
5. Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w obrębie aglomeracji 

 
5.1. 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 

 
Sieć istniejąca dla całej aglomeracji 

Mieszkańcy 
[osób]

Osoby 
czasowo 

przebywające 
na terenie 

aglomeracji 
[osób]

Sumaryczna 
liczba osób 

[osób]

Sanitarna grawitacyjna 81,921
Sanitarna tłoczna 27,611

Ogólnospławna grawitacyjna 0,000
Ogólnospławna tłoczna 0,000

Razem 109,532
Razem gm. Tarnów Opolski 46,928 6 633 0 6 633
Razem gm. Izbicko 62,604 4 021 167 4 188

Miejscowość Rodzaj sieci
Długość 
sieci [km]

Liczba osób korzystających z istniejącej 

Aglomeracja 
Tarnów Opolski

10654 167 10821

 
 
 
 
                                                 
4 Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź 



 
 

Sieć istniejąca w poszczególnych miejscowościach gminy Izbicko 

Mieszkańcy 
[osób]

Osoby 
czasowo 

przebywające 
na terenie 

aglomeracji 
[osób]

Sumaryczna 
liczba osób 

[osób]

Sanitarna grawitacyjna 3,270
Sanitarna tłoczna 1,130

Ogólnospławna grawitacyjna
Ogólnospławna tłoczna

Razem 4,400
Sanitarna grawitacyjna 7,970

Sanitarna tłoczna 4,620
Ogólnospławna grawitacyjna

Ogólnospławna tłoczna
Razem 12,590

Sanitarna grawitacyjna 3,618
Sanitarna tłoczna 0,966

Ogólnospławna grawitacyjna
Ogólnospławna tłoczna

Razem 4,584
Sanitarna grawitacyjna 0,880

Sanitarna tłoczna 0,290
Ogólnospławna grawitacyjna

Ogólnospławna tłoczna
Razem 1,170

Sanitarna grawitacyjna 8,187
Sanitarna tłoczna 2,806

Ogólnospławna grawitacyjna
Ogólnospławna tłoczna

Razem 10,993
Sanitarna grawitacyjna 1,270

Sanitarna tłoczna 1,930
Ogólnospławna grawitacyjna

Ogólnospławna tłoczna
Razem 3,200

Sanitarna grawitacyjna 17,559
Sanitarna tłoczna 8,108

Ogólnospławna grawitacyjna
Ogólnospławna tłoczna

Razem 25,667

Gmina Miejscowość
Długość 
sieci [km]

Rodzaj sieci

Liczba osób korzystających z istniejącej 
kanalizacji

Izbicko Borycz 403 403

Izbicko Krośnica

Izbicko
Ligota 

Czamborowa

Izbicko Grabów

Izbicko Otmice

Izbicko Utrata

Izbicko Izbicko

894 45 939

444 444

78 78

1124 1124

78 78

1000 122 1122

 



Sieć istniejąca w poszczególnych miejscowościach gminy Tarnów Opolski 

Mieszkańcy 
[osób]

Osoby 
czasowo 

przebywające 
na terenie 

aglomeracji 
[osób]

Sumaryczna 
liczba osób 

[osób]

Sanitarna grawitacyjna 22,242
Sanitarna tłoczna 2,049

Ogólnospławna grawitacyjna
Ogólnospławna tłoczna

Razem 24,291
Sanitarna grawitacyjna 7,218

Sanitarna tłoczna 3,660
Ogólnospławna grawitacyjna

Ogólnospławna tłoczna
Razem 10,878

Sanitarna grawitacyjna 4,320
Sanitarna tłoczna 1,782

Ogólnospławna grawitacyjna
Ogólnospławna tłoczna

Razem 6,102
Sanitarna grawitacyjna 5,387

Sanitarna tłoczna 0,270
Ogólnospławna grawitacyjna

Ogólnospławna tłoczna
Razem 5,657

Gmina Miejscowość
Długość 
sieci [km]

Rodzaj sieci

Liczba osób korzystających z istniejącej 
kanalizacji

Tarnów OpolskiTarnów Opolski 3590 3590

Tarnów Opolski Nakło 1452 1452

Tarnów Opolski Miedziana 620 620

Tarnów Opolski 971 971Kosorowice

 
 
5.2.  Informacje na temat długości i rodzaju planowanej do wykonania sieci 

kanalizacyjnej w celu dostosowania aglomeracji do warunków określonych 
w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków 
komunalnych (91/271/EWG) oraz liczby osób korzystających z planowanej sieci 
kanalizacyjnej.  
 

5.2.1. Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób  
na 1 km sieci5.  
 

Wykaz miast i/lub miejscowości wchodzących w skład aglomeracji, w obrębie których planuje 
się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej: NIE DOTYCZY 
Należy zwrócić uwagę, że sieć kanalizacyjna, na której wykonanie pozyskane zostały już 
środki finansowe, należy traktować jako sieć wykonaną, co oznacza, że jej długość nie 
będzie brana pod uwagę przy obliczaniu wskaźnika długości sieci – informacja na temat 
tej sieci powinna znaleźć się w pkt 5.1.  
 
  
5.2.2. Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na 1 km 

sieci.  
 

                                                 
5 Wskaźnik wyliczany jest sumarycznie dla wszystkich miast i/lub miejscowości (wchodzących w skład 

aglomeracji), w obrębie których planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej. Należy pamiętać, aby 

planowane inwestycje były uzasadnione ekonomicznie. Szczegółowe uwarunkowania dotyczące wyliczania 

wskaźnika długości sieci znajdują się w Wytycznych do tworzenia i zmiany aglomeracji. 



Wykaz miast i/lub miejscowości (wchodzących w skład aglomeracji), w obrębie których 
planuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, wraz ze wskazaniem charakteru obszaru 
(obszar objęty formą ochrony przyrody zgodnie z ustawą o ochronie przyrody – określić 
jakiej; teren strefy ochronnej ujęcia wody etc.):  NIE DOTYCZY 
 

 
5.3. Informacje 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). NIE DOTYCZY 

 
 

6. Opis gospodarki ściekowej w aglomeracji 
6.1.  Informacje na temat oczyszczalni ścieków.6   
 
Nazwa oczyszczalni ścieków: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW KOSOROWICE 
 
Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres): 46–050 Kosorowice, ul.Stawowa 
 
Dane kontaktowe (telefon, e-mail, fax):  
tel: 77 4645139, e-mail: b.gawlik@wikopole.com.pl 
 
Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska (data, 
znak, oznaczenie organu, termin ważności decyzji):  

OŚ.6341.672012.BS z 23.08.2012 termin ważności 31.05.2024 
 
Przepustowość oczyszczalni: 

średnia [m3/d]: 1200 
maksymalna godzinowa [m3/h]: 200 
maksymalna roczna [m3/rok]: 438 000 

 
Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: 15 015 
 
Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków, zgodnie z danymi przedłożonymi  
w ostatnim sprawozdaniu z realizacji KPOŚK: 
Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m3/d]: 600 
Ścieki dowożone [m3/d]: 12 
 
Średnie obciążenie oczyszczalni [m3/d]: 612 
Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m3/rok]: 223 459 
 
Przewidywane średnie obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci 
kanalizacji sanitarnej [m3/d]: 900 
Przewidywana ilość ścieków oczyszczanych w roku po zrealizowaniu planowanego zakresu 
sieci kanalizacji sanitarne [m3/rok]: 328500 
 

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

oddzielne tabele. Analogiczne tabele trzeba również wypełnić w przypadku planowanej oczyszczalni ścieków. 



Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych 

Wskaźnik 
Wartość  

(średnioroczna z pomiarów) 
Uwagi  

1 2 3 

BZT5 [mgO2/l] 512 nie dotyczy 
ChZTCr [mgO2/l] 1523 nie dotyczy 
Zawiesina ogólna [mg/l] 836 nie dotyczy 
Fosfor ogólny [mgP/l] 24,9 nie dotyczy 
Azot ogólny [mgN/l] 139,6 nie dotyczy 

Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych7 

Wskaźnik 
Wartość lub % redukcji 
zgodnie z pozwoleniem 

wodnoprawnym 

Wartość  
(średnioroczna z pomiarów) 

1 2 3 
BZT5 [mgO2/l] 99,25 3,83 
ChZTCr [mgO2/l] 97,5 38,25 
Zawiesina ogólna [mg/l] 99,5 4,34 
Fosfor ogólny [mgP/l] 93,25 1,68 
Azot ogólny [mgN/l] 94,1 8,27 
 

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym: 

Nazwa cieku: Struga Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków 
oczyszczonych: 5+955 

Współrzędne geograficzne wylotu: szerokość 50°36';  długość 18°01' 

 

Typ oczyszczalni ścieków8 

B - oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków   

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 

 
   X 

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 

 

                                                 
7 Należy zwrócić uwagę, że % redukcji zanieczyszczeń dotyczy ładunku wprowadzanego na oczyszczalnię  

i ładunku odprowadzanego z oczyszczalni, nie zaś zawartości % zanieczyszczeń w jednostce objętościowej 

ścieków 
8 Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź 



 
Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu budowy, rozbudowy 
lub modernizacji oczyszczalni: 

NIE DOTYCZY 
 

6.2. Informacje dotyczące indywidualnych systemów oczyszczania ścieków 
obsługujących mieszkańców aglomeracji 

 
Podstawowe informacje na temat istniejących na terenie aglomeracji indywidualnych 
systemów oczyszczania ścieków oraz zamierzeń inwestycyjnych w tym zakresie: 
 
Na terenie aglomeracji zgłoszono do użytkowania 14 sztuk przydomowych oczyszczalni 
ścieków. Wszystkie w gminie Tarnów Opolski. Zarówno gmina Tarnów Opolski, jak i gmina 
Izbicko nie mają w planach inwestycji w tym zakresie. 
 

 
6.3. Informacje o średniej dobowej ilości i jakości ścieków komunalnych powstających 

na terenie aglomeracji oraz ich składzie jakościowym. 
 

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji [m3/d]: 612 

Wskaźnik 
Wartość wskaźnika 

zanieczyszczeń 
Uwagi 

1 2 3 

BZT5 [mgO2/l] 512 nie dotyczy 
ChZTCr [mgO2/l] 1523 nie dotyczy 
Zawiesina ogólna [mg/l] 836 nie dotyczy 
Fosfor ogólny [mgP/l] 24,9 nie dotyczy 
Azot ogólny [mgN/l] 139,6 nie dotyczy 
 
 
 
6.4.  Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych 

odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.  
 

Na terenie aglomeracji Tarnów Opolski trzy podmioty rozliczane są za odprowadzanie 
ścieków przemysłowych: 

1. Tarnów Opolski, ul. Polna 2a – pizzeria 
2. Tarnów Opolski, ul. Klimasa 13 – organizacja imprez okolicznościowych i catering 
3. Tarnów Opolski, ul. Nakielska 4a – rzeźnictwo, wędliniarstwo 

Pozostałe zakłady produkcyjne i usługowe odprowadzają jedynie ścieki bytowe. 
 

 

Ilość ścieków przemysłowych |(powstających w zakładach przemysłowych i usługowych), 
odprowadzanych do kanalizacji [m3/d] : 18 

Wskaźnik 
Wartość wskaźnika 

zanieczyszczeń (maks. 
wartość) 

Ładunek zanieczyszczeń 
odprowadzany w ciągu doby 

[g/d] 



1 2 3 
BZT5 [mgO2/l] 1 100 19 800 
ChZTCr [mgO2/l] 1 600  
Zawiesina ogólna [mg/l] b.d  
Fosfor ogólny [mgP/l] 20  
Azot ogólny [mgN/l] 120  

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

planowane.  
 

Wykaz zakładów przemysłowych oraz określenie charakteru zakładów usługowych 
planowanych do podłączenia do systemu kanalizacji zbiorczej: 

NIE DOTYCZY 
 

Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady planowane do podłączenia do 
kanalizacji [m3/d]: NIE DOTYCZY 

Wskaźnik 
Wartość wskaźnika 

zanieczyszczeń 

Ładunek zanieczyszczeń 
odprowadzany w ciągu doby 
przez zakłady planowane do 

podłączenia [g/d]9  
1 2 3 

BZT5 [mgO2/l] nie dotyczy nie dotyczy 
ChZTCr [mgO2/l] nie dotyczy nie dotyczy 
Zawiesina ogólna [mg/l] nie dotyczy nie dotyczy 
Fosfor ogólny [mgP/l] nie dotyczy nie dotyczy 
Azot ogólny [mgN/l] nie dotyczy nie dotyczy 

 
6.6.  Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.  
 
Wyszczególnienie: RLM 
Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej 
oraz mieszkańców, którzy będą korzystali z sieci już wykonanej 

10.654 

Liczba mieszkańców, planowanych do przyłączenia do sieci 
kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane 

0 

Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej 
sieci kanalizacyjnej  

0 

Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci 
kanalizacyjnej 

167 

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 [kol. 3 pkt 6.4 / 60 g/d] 

330 

                                                 
9 Podać wyłącznie dla BZT5. 



Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku 
ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i 
usługowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 
6.5 / 60 g/d] 

0 

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

51 

Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma) 11 202 

 
7. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, występujących na obszarze 

aglomeracji, obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony 
pośredniej zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzje 
ustanawiające te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych 
terenach. 

 

STREFA OCHRONNA UJĘCIA WODY PODZIEMNEJ W TARNOWIE 
OPOLSKIM – TEREN OCHRONY POŚREDNIEJ ORAZ BEZPOŚREDNIEJ 
(ROZPORZĄDZENIE NR 20/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU 
GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU) – na obszarze aglomeracji występuje 
tylko strefa ochrony pośredniej ujęcia wody, strefa ochrony bezpośredniej styka się z 
granicą aglomeracji lecz leży poza nią 

 
8. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, występujących 

na obszarze aglomeracji, zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego 
ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na 
tych obszarach. 
 

NIE DOTYCZY 
9. Informacje o formach ochrony przyrody, występujących na obszarze aglomeracji, 

zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego 
uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody 
 

OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU „LASY STOBRAWSKO-TURAWSKIE” 
utworzony uchwałą nr XXIV/193/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 26 maja 
1988 roku w sprawie ochrony walorów krajobrazu [Dz.Urz.Woj.Op. z 1989r. nr 19, poz. 231], 
następnie Rozporządzeniem Wojewody Opolskiego Nr P/14/2000 z dnia 17 maja 2000 r. 
(Dz.Urz.Woj.Op z 2000 r., Nr 33, poz. 173), zastąpionym Rozporządzeniem Wojewody 
Opolskiego Nr 0151/P/16/2006 z dnia 8 maja 2006 r. (Dz.Urz.Woj.Op z 2006 r., Nr 33, poz. 
1133). 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

10. Poprawność wykonania części graficznej. 
 
Lp. Wyszczególnienie Nie10  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  

 
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. 

 
Podpisy osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

(pieczęć Wnioskodawcy) 

 
 

                                                 
10 Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź. 



 
 


