
UCHWAŁA NR XXX/251/20 
RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE 

z dnia 4 grudnia 2020 r. 

w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Olesno” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 
poz. 713), art. 87 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310) uchwala 
się, co następuje: 

§ 1. 1. Wyznacza się aglomerację „Olesno” położoną na obszarze gminy Olesno.  

2. W skład aglomeracji „Olesno” wchodzą następujące miejscowości: Olesno i Świercze. 

3. Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji „Olesno” wynosi 10 491 RLM i uwzględnia ścieki 
pochodzące: 

a) od stałych mieszkańców aglomeracji tj. 9 808 osób, gdzie 1 RLM aglomeracji odpowiada 1 stałemu 
mieszkańcowi aglomeracji;  

b) z przemysłu w aglomeracji tj. 342 RLM, przy czym ładunek przeliczono zgodnie 
z art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne;  

c) od osób czasowo przebywających w aglomeracji tj. 341, gdzie 1 RLM aglomeracji odpowiada 
1 zarejestrowanemu miejscu noclegowemu. 

4. Na terenie aglomeracji „Olesno” znajduje się 47,00 km zbiorczej sieci kanalizacyjnej, w tym 7,94 km 
sieci tłocznej. Nie planuje się budowy nowej sieci kanalizacyjnej. Sieć kanalizacyjna obsługuje 9 610 stałych 
mieszkańców aglomeracji, 341 osób czasowo przebywających w aglomeracji oraz przemysł w aglomeracji. 

5. Na terenie aglomeracji „Olesno” do systemu kanalizacji zbiorczej odprowadzane są ścieki przemysłowe 
w ilości ok. 21 m3/dobę. Skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych do systemu kanalizacji 
zbiorczej: 976 BZT5 (mgO2/l), 2567 ChZTCr (mgO2/l), 584 zawiesina ogólna (mg/l), 19,8 fosfor ogólny (mgP/l) 
i 114 azot ogólny (mgN/l).  

6. Ścieki z obszaru aglomeracji „Olesno” oczyszczane są na oczyszczalni z podwyższonym usuwaniem 
biogenów, zlokalizowanej w miejscowości Olesno o średniej przepustowości wynoszącej 2 500 m3/dobę. 
Aktualne obciążenie oczyszczalni ścieków to 1 605 m3/dobę Docelowa wydajność oczyszczalni to 17 917 
RLM.  

7. Średnia dobowa ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji „Olesno” wynosi 
1 560,92 m3/dobę, w tym 14,48 m3/dobę ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem 
kanalizacji zbiorczej, dla których zastosowano rozwiązania zapewniające taki sam poziom ochrony środowiska, 
jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej. Skład jakościowy ścieków komunalnych powstających na 
terenie aglomeracji: 585 BZT5 (mgO2/l), 1391 ChZTCr (mgO2/l), 613 zawiesina ogólna (mg/l), 11 fosfor ogólny 
(mgP/l) i 139 azot ogólny (mgN/l). 

8. Na obszarze aglomeracji „Olesno” brak stref ochronnych ujęć wody, dla których określono zakazy, 
nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach. 

9. Na obszarze aglomeracji „Olesno” znajduje się Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Duży Park Miejski” 
wyznaczony uchwałą nr XLII/330/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 14 listopada 2017 r. (Dz. Urz. z 2017 r. 
poz. 2868). 

§ 2. Integralną częścią niniejszej uchwały jest: 

1) opis wielkości i obszaru aglomeracji zawierający podstawowe informacje dotyczące charakterystyki 
aglomeracji, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 

2) część graficzna - mapa w skali 1:10 000 określająca obszar i granice aglomeracji Olesno, stanowiąca 
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna. 
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§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Oleśnie 

 
 

Henryk Kucharczyk 

 
1) Niniejsza uchwała była poprzedzona Uchwałą Nr XV/196/2012r. Sejmiku Województwa     Opolskiego z dnia 28 lutego 

2012r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Olesno” na obszarze gminy Olesno (Dziennik Urzędowy Województwa 
Opolskiego z dnia 27 marca 2012r. poz.483), która traci moc z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zgodnie 
z art.565 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310). 
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         Załącznik Nr 1  
         do Uchwały Nr XXX/251/20 

Rady Miejskiej w Oleśnie  
z dnia 4 grudnia 2020r. 

         

 

AGLOMERACJA  

OLESNO 

 
 

GMINA OLESNO 

POWIAT OLESKI 

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE 

 

 

 

 

 

 

 

Olesno, 2020 
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1. Podstawowe informacje na temat aglomeracji 
 

1.1 Wyznaczana aglomeracja 
 

Nazwa aglomeracji: Olesno 
Wielkość RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem / uchwałą: 10 215 
Wielkość RLM aglomeracji planowanej do wyznaczenia: 10 491 
Gmina wiodąca w aglomeracji: Olesno 
Gminy w aglomeracji: Olesno  
Wykaz nazw miast i/lub miejscowości w aglomeracji, zgodnie z dołączonym do wniosku 
załącznikiem graficznym: Olesno i Świercze 
Wykaz nazw miejscowości dołączanych do obszaru aglomeracji: nie dotyczy 
Wykaz nazw miejscowości wyłączanych z obszaru aglomeracji: nie dotyczy 
Nazwa miejscowości, w której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków: Olesno 

 
 

1.2 Uzasadnienie zmiany aglomeracji 
 

Na podstawie art. 565 ust.2 ustawy Prawo wodne, akt prawa miejscowego wyznaczający 
aglomerację „Olesno” traci moc po 31 grudnia 2020 roku. W przypadku braku podjęcia przez 
gminę nowej uchwały przed końcem 2020 roku, aglomeracja funkcjonowałaby bez 
obowiązującego aktu prawa miejscowego. W związku z czym przystąpiono do prac nad nową 
uchwałą powołującą aglomerację.  

 
Ponadto w Przeglądzie aglomeracji (2020 r.) wykazano, że:  

a) istniejąca sieć kanalizacyjna wykracza nieznacznie poza granice aglomeracji  
w miejscowości Świercze na ul. Pszenicznej oraz w miejscowości Olesno na  
ul. Lawendowej, Storczykowej i Krokusowej; 

b) granice istniejącej aglomeracji nie są w całości prowadzone po działkach ewidencyjnych. 

 
Ponadto różnica między RLM aglomeracji z uchwały powołującej (2012 r.) i RLM aktualnego 
wynosi ok. 6,6 %, a według „Mapy drogowej dla aglomeracji ubiegających się o ujęcie             
w VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (VI AKPOŚK)” 
przygotowanej przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Wody 
Polskie, maksymalne odstępstwo pomiędzy RLM w rozporządzeniu/uchwale, a RLM 
aglomeracji wyliczonym na podstawie aktualnych danych nie powinno przekroczyć 5%.          
W związku z powyższym treść nowej uchwały wraz z załącznikiem graficznym obejmuje 
konieczne aktualizacje m.in. w zakresie granic (korekta o nie ujęte w całości działki 
ewidencyjne oraz działki objęte nowo wybudowaną siecią kanalizacyjną) i RLM aglomeracji. 
 
Dodatkowo w ramach prac nad zmianą aglomeracji wyłączono z aglomeracji tereny - działki 
ewidencyjne wraz z budynkami nie podłączonymi i nie planowanymi do podłączenia do sieci 
kanalizacyjnej, gdzie ze względów finansowych i technicznych realizacja sieci kanalizacyjnej 
nie jest uzasadniona i nie będzie prowadzona. 
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1.3 Adres gminy/gminy wiodącej w aglomeracji 
 

Miejscowość: Olesno Ulica, nr: Pieloka 21 

Gmina: Olesno Powiat: oleski 

Województwo: opolskie 

Telefon: 34 3597842-44 Fax: 34 3597283 

e-mail do kontaktu bieżącego: gmina@olesno.pl 
 
 
 

1.4 Dane osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach uzgadnianej uchwały 
 

Imię i nazwisko: Józef Bździon 
Telefon: 34 3597842 
Fax: 34 3597283 
E-mail: jozin@olesno.pl 

 

 
1.5 Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji 

 

Lp. Wyszczególnienie Nie Tak 

1 2 3 4 

1 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego   

2 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy przyjęte uchwałą nr XVIII/142/19 Rady 
Miejskiej w Oleśnie z dnia 26 listopada 2019 r. 

 X 

3 Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   

4 

Uchwała nr XXVI/211/20 z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie 
uchwalenia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów  
i Kanalizacji  sp. z o.o. w Oleśnie na lata 2020-2022. 

 X 

5 
Inne (wymienić) …………………………………………...……… 
 

  

 
 

2. Sieć kanalizacyjna w obrębie aglomeracji 
 

2.1 Informacje na temat łącznej długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej i liczby 
osób korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej, w tym długości i rodzaju sieci 
kanalizacyjnej oraz liczby osób korzystających z sieci kanalizacyjnej, na której 
wykonanie zostały pozyskane środki finansowe 
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Tabela 1. Istniejąca sieć kanalizacyjna i liczba osób z niej korzystająca, w tym na której wykonanie 
pozyskano środki  finansowe 

Lp Kanalizacja  
Istniejąca 

[km] 
W realizacji 

[km] 

Liczba osób korzystających z istniejącej i obecnie 
realizowanej kanalizacji 

stali mieszkańcy 

osoby czasowo 
przebywające 

na terenie 
aglomeracji

1
 

Razem 
 

1 
Sanitarna 

grawitacyjna 
37,1 1,96 

9 610 
 

(w tym 461  
w m. Świercze) 

341 
 

(w tym 24  
w m. 

Świercze) 

 
 

9 951 
 

(w tym 485  
w m. 

Świercze) 
 

2 
Sanitarna 

tłoczna 
7,2 0,74 

3 
Ogólnospławna 
grawitacyjna 

- - 

4 
Ogólnospławna 

tłoczna 
- - 

Razem 44,3 2,7 9 610, 
w tym 189 

mieszk., gdzie sieć 
kanalizacyjna jest 

obecnie 
realizowana 

 

341 9 951, 
w tym 189 

mieszk., gdzie 
sieć 

kanalizacyjna 
jest obecnie 
realizowana 

Łącznie 47,0 

 
 
Istniejąca wg stanu na dzień 31.12.2019 r. długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 44,3 
km, w tym 37,1 km sieci grawitacyjnej. 

  

Zgodnie z harmonogramem jest obecnie realizowana (zakończenie do czerwca 2022 roku) 
dalsza rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej, na którą otrzymano dofinansowanie                          
w ramach projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz 
rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji 
Olesno” z Funduszu Spójności Unii Europejskiej Programu POIiŚ 2014-2020, działanie 2.3 
Gospodarka wodno-ściekowa, dla następujących zadań: 
 

  budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rolniczej w Oleśnie tj. ok. 311,9 m sieci 
kanalizacji grawitacyjnej, 

  budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Opolskiej i Stobrówki w Oleśnie tj. ok. 564,1 
m sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz 487,9 m sieci kanalizacji tłocznej, 

  budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chopina w Oleśnie tj. ok. 232,5 m sieci 
kanalizacji grawitacyjnej, 

  budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Oleśnie tj. ok. 702,5 m sieci 
kanalizacji grawitacyjnej oraz 252,5 m sieci kanalizacji tłocznej, 

  budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Murka, Sądowa, Sienkiewicza w Oleśnie 
ok. 146 m sieci kanalizacji grawitacyjnej. 

                                                           
1 Pod pojęciem „osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji” rozumie się liczbę zarejestrowanych miejsc 

noclegowych w Hotelu „Aleksandra”, Hotelu „Olesno”, szpitalu powiatowym w Oleśnie, Internacie Zespołu Szkół 

Ekonomicznych w Oleśnie, OHP Olesno, PHUP „Pamat” s.c  
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Efektem zakończenia Projektu dla zadań liniowych jest łączna długość sieci kanalizacji 
sanitarnej w aglomeracji wynosząca ok. 47,0 km, w tym 39,06 km sieci grawitacyjnej. 

 
2.2 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 

 
NIE PLANUJE SIĘ BUDOWY NOWYCH ODCINKÓW SIECI KANALIZACYJNEJ 

 

2.3 Przemysł obsługiwany przez sieć kanalizacyjną i jakość ścieków przemysłowych 
 
Na terenie aglomeracji „Olesno” do systemu kanalizacji zbiorczej odprowadzane są ścieki 
przemysłowe produkowane przez różne podmioty gospodarcze, jednakże większość z nich 
produkuje ścieki o parametrach zbliżonych do ścieków bytowych produkowanych                      
w gospodarstwach domowych.  
 
Ponieważ istotne jest obliczenie ilości ścieków przemysłowych, które mają wpływ na 
zwiększenie RLM obszaru aglomeracji, stosując się do "Wytycznych do tworzenia i zmiany 
aglomeracji" nie uwzględniono drobnych zakładów i instytucji publicznych, gdyż korzystająca 
z nich ludność została już wliczona do RLM aglomeracji jako jej mieszkańcy. W związku z tym, 
ujęto jedynie ścieki przemysłowe odprowadzane do systemu kanalizacji zbiorczej przez 
Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Oleśnie w ilości ok. 21 m3/dobę. 
 

Parametry jakościowe ścieków przemysłowych powstających w Okręgowej Spółdzielni 
Mleczarskiej w Oleśnie, odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej w ilości 21 m3/d 

Wskaźnik 
Wartość wskaźnika 

zanieczyszczeń 

Ładunek zanieczyszczeń 
odprowadzany w ciągu doby 

[g/d] 

BZT5 [mgO2/l] 976 20 496 

ChZTCr [mgO2/l] 2567 nd. 

Zawiesina ogólna [mg/l] 584 nd. 

Fosfor ogólny [mgP/l] 19,8 nd. 

Azot ogólny [mgN/l] 114 nd. 
 

3. Informacje o oczyszczalni ścieków oraz o systemie gospodarki ściekowej 
 

3.1 Oczyszczalnia ścieków w Oleśnie  

Nazwa oczyszczalni ścieków: OLESNO 
Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres): 46-300 Olesno, ul. Stobrówki 
Dane kontaktowe (telefon, e-mail, fax): tel: 34 358 24 84, fax: 34 358 24 21, e-mail: 
biuro@oleskiewodociagi.pl 
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Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska (data, 
znak, oznaczenie organu, termin ważności decyzji): decyzja Starosty Oleskiego  
Nr OŚR.6341.2.18.2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. zmieniona decyzją OŚR.6341.2.18.2014  
z dnia 29 grudnia 2015 r., termin ważności do dnia 15 grudnia 2024 r. 
Oczyszczalnia jest obecnie w trakcie rozbudowy i modernizacji, której zakończenie 
planowane jest do 30 czerwca 2022 r. 
 
Przepustowość oczyszczalni obecnie (przed rozbudową i modernizacją): 
projektowa maksymalna - 3000 m3/dobę.  
projektowa średnia/dopuszczalna dobowa przepustowość oczyszczalni - 2 500 m3/d                 
(zmniejszona w pozwoleniu wodnoprawnym w stosunku do wartości projektowej ze względu 
na wielkość odbiornika ścieków – rzeki Stobrawy) 
 
Wskaźnik projektowany RLM dla istniejącej oczyszczalni (przed jej rozbudową                                 
i modernizacją) wynosi - 8 040 RLM 
(wg. aktualnego pozwolenia wodnoprawnego wynosi – 12 486 RLM) 

Na etapie projektowania modernizacji oczyszczalni ścieków w Oleśnie, która była 

zrealizowana w 2000 r. przyjęto następujące założenia do projektowania: BZT5 = 201 mg 

O2/dm3, Q dśr = 2400 m3/d, co daje RLM = 8 040. Wielkość BZT5 równa 201 została przyjęta 

na podstawie próbek chwilowych. 

W pozwoleniu wodnoprawnym pojawia się wielkość RLM równa 12 486. Jest to rzeczywista 

wielkość RLM za 2013 rok. Została wyliczona na podstawie średniego BZT5 = 399,25 mg 

O2/dm3 oraz średniodobowego przepływu 1876,38 m3/d. Wielkość BZT5 równa 399,25 

została przyjęta na podstawie próbek średniodobowych proporcjonalnych do przepływu. 

Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków (dane za rok 2019): 
Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m3/rok]: 564 452 
Ścieki dowożone [m3/rok]: 21 321 
Średnie obciążenie oczyszczalni [m3/d]: 1 604,86 
 

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym: 

Nazwa cieku: Stobrawa Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków 
oczyszczonych: km 81+280 

Współrzędne geograficzne wylotu: E 18.3989 N 50.8781 

 

3.2 Przepustowość i wydajność oczyszczalni po rozbudowie i modernizacji 

Oczyszczalnia jest obecnie w trakcie modernizacji obejmującej m.in. nowy ciąg 
technologiczny osadu czynnego, ulepszenie gospodarki osadowej, budowę osadnika 
retencyjnego dla ścieków dowożonych i pełniącego funkcję retencyjną przy deszczach 
nawalnych, zwiększenie przepustowości, wydajności i  zapewnienia zgodności w zakresie 
oczyszczania ścieków komunalnych z Dyrektywą Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania 
ścieków komunalnych oraz rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków jakie 
należy spełniać przy wprowadzeniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.  
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Zakończenie inwestycji dla Projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków       
w Oleśnie oraz rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie 
aglomeracji Olesno” z Funduszu Spójności Unii Europejskiej Programu POIiŚ 2014-2020, 
działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa planowane jest do 30 czerwca 2022 r. 
 
Przepustowość projektowana oczyszczalni w 2022 r. po modernizacji: 
 
Projektowana średniodobowa przepustowość wynosi : 2 500 m3/dobę 
Oczyszczalnia może maksymalnie dobowo przyjąć ścieki w ilości 5 500 m3 /d 
 
Maksymalna wydajność oczyszczalni ścieków w 2022 r. po modernizacji: 17 917 RLM 

 

Typ oczyszczalni ścieków 

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 

 

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 

X 
(po 

modernizacji) 

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

 

 

 

3.3 Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji 

Obliczając aktualny ogólny ładunek (RLM aglomeracji) uwzględniono:  

  stałych mieszkańców aglomeracji (osoby zameldowane na obszarze aglomeracji 

na pobyt stały oraz pobyt czasowy) = 1 Mk = 1 RLM,  

  osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji (Hotel „Aleksandra”, Hotel 

„Olesno”, szpital powiatowy w Oleśnie, Internat Zespołu Szkół Ekonomicznych          

w Oleśnie, OHP Olesno, PHUP „Pamat” s.c ) - 1 zarejestrowane miejsce noclegowe 

= 1 RLM,  

  ścieki przemysłowe odprowadzane do systemu zbierania lub oczyszczalni ścieków 

komunalnych – wielkość obliczona na podstawie ilości ścieków OSM Olesno (21 

m3/d) i zawartego w nich ładunku (20 496 g/d BZT5) (RLM przemysłowe=[BZT5 

(kg/d)]/[0,06 (kg/Mk*d)]. Jakość ścieków dla Mleczarni Olesno przyjęto na 

podstawie wyników analiz ścieków (średniodobowych) wykonanych w czerwcu 

2020 r. 
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Wyszczególnienie: RLM 

Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci 
kanalizacyjnej  

9 421 

Liczba mieszkańców, gdzie sieć kanalizacyjna jest obecnie 
realizowana 

189 

Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do 
projektowanej sieci kanalizacyjnej  

0 

Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci 
kanalizacyjnej  

341 

Liczba osób czasowo przebywających planowanych do 
podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej  

0 

Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego 
ładunku ścieków przemysłowych odprowadzanych istniejącą 
siecią kanalizacyjną  

342 

Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego 
ładunku ścieków, które będą odprowadzane przez zakłady 
przemysłowe i usługowe planowane do podłączenia do sieci 
kanalizacyjnej  

 0 

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

198 

Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma) 10 491 

 
 
 
3.4 Wyposażenie aglomeracji w systemy zbierania ścieków komunalnych 

Dla aglomeracji o RLM < 100 000 systemy zbierania ścieków komunalnych powinny 

gwarantować odbiór siecią kanalizacyjną 98% RLM. Aglomeracja „Olesno” spełnia ten 

warunek, ponieważ systemy zbierania ścieków komunalnych gwarantują odbiór siecią 

kanalizacyjną ok. 98,1 % RLM, co obrazuje poniższa tabela. Pozostałe 1,9 % RLM musi być 

zbierany i dostarczany do komunalnej oczyszczalni ścieków lub oczyszczany w innych 

systemach oczyszczania ścieków (pojedyncze systemy lub inne właściwe systemy), 

zapewniających ten sam poziom ochrony środowiska, jak dla całej aglomeracji. 
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Tabela nr 2. Stosunek całkowitego RLM aglomeracji do RLM odprowadzanego siecią kanalizacyjną 
do oczyszczalni ścieków. 

 
Miejscowości 

RLM 
całkowite 

RLM 
odprowadzane istniejącą 

i będącą obecnie w 
realizacji siecią 
kanalizacyjną 

RLM   
odprowadzane 

istniejącą i będącą 
obecnie w realizacji 
siecią kanalizacyjną 

(%) 

Stali mieszkańcy aglomeracji oraz osoby czasowo zameldowane 

Olesno 9 347 9 149 93,28 

Świercze 461 461 100 

Ogółem 9 808 9 610 97,98 

Osoby czasowo przebywające w aglomeracji (zarejestrowane miejsca noclegowe) 

Olesno 317 317 100 

Świercze 24 24 100 

Ogółem 341 341 100 

Ścieki przemysłowe 

Olesno 342 342 100 

Świercze - - - 

Ogółem 342 342 100 

RAZEM 10 491 10 293 98,1 
Źródło: UM Olesno i Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie 

 

3.5 Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji, w tym ilość 

ścieków nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej 

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji –   1 560,92 m3/d 

Na terenie aglomeracji „Olesno” ok. 198 osób nie korzysta z kanalizacji ściekowej tj. 35 

przydomowych oczyszczalni ścieków obsługujących ok. 91 osób, pozostałe gospodarstwa 

nie podłączone do kanalizacji (107 osób) posiadają zbiorniki wybieralne (szamba),                

z których ścieki dowożone są do oczyszczalni ścieków. Gmina prowadzi ewidencję 

zbiorników bezodpływowych oraz kontroluje częstotliwość ich opróżniania. 

Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji 

zbiorczej – 14,48 m3/d, w tym 7,28 m3/d powstających w oczyszczalniach 

przydomowych. 

3.6 Skład jakościowy ścieków komunalnych 

Tabela nr 3. Skład jakościowy ścieków komunalnych. 

Średnioroczne wartości wskaźników w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków  
(za 2019) 

BZT5  
[mgO2/l] 

ChZT  
[mgO2/l] 

zawiesina ogólna 
[mg/l] 

azot  
[mg/l] 

fosfor  
[mg/l] 

585  1391 613  139  11  
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        Źródło: UM Olesno i Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie  

4. Strefy ochronne ujęć wód położonych w aglomeracji 

 

NA TERENIE AGLOMERACJI OLESNO BRAK STREF OCHRONNYCH UJĘĆ WÓD 

 

5. Obszary chronione zbiorników wód śródlądowych 

 

NA TERENIE AGLOMERACJI OLESNO BRAK ZBIORNIKÓW WÓD ŚRÓDLĄDOWYCH 

 

6. Formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w obrębie aglomeracji 

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Duży Park Miejski” wyznaczony uchwałą                     
nr XLII/330/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 14 listopada 2017 r. (Dz. Urz. z 2017 r. 
poz. 2868). 

 

7. Lista sprawdzająca poprawność wykonania części graficznej 

Lp. Wyszczególnienie Nie Tak 
Nie 

dotyczy 

1 2 3 4 5 

1. 
Część graficzna została wykonana na mapie 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. 

 X  
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ŚWIERCZE

OLESNO

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy
“Duży Park Miejski”

Oczyszczalnia ścieków
“Olesno”

LEGENDA

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy
“Duży Park Miejski”

oczyszczalnia ścieków “Olesno”

obszar aglomeracji Olesno

granice aglomeracji Olesno

granica miasta Olesno

GRANICE I OBSZAR

AGLOMERACJI OLESNO

GRANICE I OBSZAR

AGLOMERACJI OLESNO

SKALA 1:10 000

0 500 m. 1000 m.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 5A1FDF49-2BB6-45A9-ACAA-D14A81647055. podpisany Strona 1

mkrzeminska
Tekst maszynowy
Załącznik Nr 2do Uchwały Nr XXX/251/20Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 4 grudnia 2020 r.


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Ustęp 2
	Paragraf 1 Ustęp 3
	Paragraf 1 Ustęp 3 Litera a
	Paragraf 1 Ustęp 3 Litera b
	Paragraf 1 Ustęp 3 Litera c

	Paragraf 1 Ustęp 4
	Paragraf 1 Ustęp 5
	Paragraf 1 Ustęp 6
	Paragraf 1 Ustęp 7
	Paragraf 1 Ustęp 8
	Paragraf 1 Ustęp 9

	Paragraf 2
	Paragraf 2 Punkt 1
	Paragraf 2 Punkt 2

	Paragraf 3
	Paragraf 4

	Załącznik 1
	Załącznik 2



