
UCHWAŁA NR XXVII/329/20 
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Bierutów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 r. 
poz. 713 ze zm.), i art. 87 ust. 1 i 4 , art.565 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U.2020 r. 
poz. 310) oraz w związku z §3 i §4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 
27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz.U. 2018r. poz. 1586), Rada 
Miejska w Bierutowie po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz Państwowym 
Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Dyrektorem Zarządu Zlewni we Wrocławiu, uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyznacza się aglomerację Bierutów, zwaną dalej Aglomeracją, położoną na terenie powiatu oleśnickiego, 
w województwie dolnośląskim, z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w Bierutowie. 

§ 2. Równoważna liczba mieszkańców Aglomeracji określona tą Uchwałą wynosi: 4 882 RLM. 

§ 3. Aglomeracja obejmuje swoim zasięgiem miejscowość położoną w gminie miejsko - wiejskiej Bierutów: 
miasto Bierutów. 

§ 4. 1. Część opisową Aglomeracji, ze szczegółowo omówionymi parametrami Aglomeracji stanowi załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały.  

2. Mapę Aglomeracji w skali 1:10 000,  stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego#. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Bierutowie 

 
 

Irena Wysocka - Przybyłek 
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Opis Aglomeracji Bierutów 

Część opisowa, zgodna z §4 ust.1 lit a)-f) Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 

z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji 

 

 

A. Podstawowe informacje na temat Aglomeracji BIERUTÓW 

1. Wielkość RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującą Uchwałą Nr XLIX/882/10 Sejmiku 

Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji 

Bierutów, (Dz. Urzędowy woj. Dolnośląskiego z dnia 17 czerwca 2010 r, poz. 1 753), 

wynosi: 5 909 RLM. 

2. Wielkość RLM aglomeracji planowanej do wyznaczenia niniejszą Uchwałą: 4 882 RLM. 

3. Gmina wiodąca w aglomeracji: Gmina Miejsko -Wiejska Bierutów. 

4. Gminy w aglomeracji: Gmina Bierutów. 

6. Wykaz nazw miejscowości w aglomeracji, zgodnie z dołączonym załącznikiem graficznym: 

miasto Bierutów. 

7. Wykaz nazw miejscowości dołączanych do obszaru aglomeracji: NIE DOTYCZY. 

8. Wykaz nazw miejscowości wyłączanych z obszaru aglomeracji: Karwiniec. Przyczyną 
wyłączenia jest:  

a. brak istniejącej sieci kanalizacyjnej w tej miejscowości; 

b. brak przygotowania projektowego dla zadania skanalizowania tej miejscowości; 

c. aktualnie nieosiąganie na tym obszarze wymaganego wskaźnika koncentracji, który 
wynosi 79,8 Mk/km (przy przewidywanej wg koncepcji długości sieci kanalizacyjnej 
do wykonania ok. 6,0 km , dla obsługi 479 stałych mieszkańców), co sprawia, że 
aktualnie inwestycja ta jest nieuzasadniona ekonomicznie; 

d. brak możliwości sfinansowania skanalizowania miejscowości środkami własnymi 
i/lub zewnętrznymi.  

9. Nazwa miejscowości, w której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków: Bierutów. 

 

B. Zasięg terytorialny aglomeracji 

Aglomeracja Bierutów będzie obejmować miasto Bierutów. Aglomeracja ta jest położona na 

terenie powiatu oleśnickiego w województwie dolnośląskim. 

C. Długość i rodzaj istniejącej i planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji 
(wg danych na koniec II kw. 2020 r). 

 

Tabela 1. Charakterystyka istniejącej i planowanej sieci kanalizacyjnej w Aglomeracji Bierutów. 
 

Lp. Parametr/Nazwa sieci Długości 

1 Istniejąca sieć kanalizacji grawitacyjnej 11,3 km 

2 Istniejąca sieć kanalizacji tłocznej 0 km 

3 Istniejąca sieć kanalizacji ogólnospławnej 0 km 

4 Razem długość sieci kanalizacyjnej istniejącej 11,3 km 

5 Razem 11,3 km 

 

Na terenie Aglomeracji nie jest aktualnie realizowana kanalizacja odprowadzająca ścieki 

komunalne oraz nie jest planowana do wykonania.  
 
 

D.  Liczba mieszkańców i osób czasowo przebywających, obsługiwanych przez sieci kanalizacyjne na 

terenie aglomeracji (wg danych na 30 czerwca 2020 r.) 
 

Tabela 2. Porównanie liczby mieszkańców i osób czasowo przebywających w Aglomeracji planowanych 
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niniejszą Uchwałą. 
 

Opis 
Planowana 

niniejszą Uchwałą 

Liczba rzeczywistych mieszkańców w aglomeracji [Mk] 4 706 
Liczba mieszkańców stałych i czasowych obsługiwanych przez sieć 

kanalizacyjną [Mk] 
4 682 

Liczba mieszkańców stałych i czasowych obsługiwanych przez 

transport asenizacyjny [Mk] 
24 

 

 

Tabela 3. Liczba mieszkańców ustanawianej niniejszą Uchwałą Aglomeracji Bierutów, korzystająca z sieci 

kanalizacyjnej. 
 

Lp Parametr/Nazwa sieci 
Miara 

[km] 

Liczba Mk, [Mk] 

stałych czasowych łącznie 

1 Istniejąca sieć kanalizacji grawitacyjnej 11,3 4 623 59 4 682 

2 Sieć kanalizacji grawitacyjnej - docelowo 11,3 4 623 59 4 682 

3 Sieć grawitacyjna planowana do budowy 0 0 0 0 

4 
Liczba Mk Aglomeracji korzystająca z 

transportu asenizacyjnego 
Mk 24 0 24 

5 
Liczba Mk Aglomeracji korzystająca z 

szamb planowana tą Uchwałą 
Mk 

 
0 

 

 

 
E.  Liczba mieszkańców skanalizowanych, planowanych do skanalizowania w latach 2020 -2027 na 

terenie Aglomeracji. 

Tabela 4. Porównanie liczby mieszkańców Aglomeracji Bierutów w podziale na sposób odprowadzania ścieków wg 

dotychczasowej Uchwały i planowanych niniejszą Uchwałą. 
 

 
Parametr 

wg dotychczasowej 

Uchwały 

Planowana 

niniejszą 

uchwałą Bierutów Karwiniec Razem 

Liczba stałych Mk w Aglomeracji 4 623 479 5102 4 623 

Liczba Mk czasowo przebywających 

(zarejestrowane miejsca noclegowe) 
59 1 60 59 

liczba Mk stałych i czasowych korzystających z 

systemu kanalizacyjnego 
4 682 0 4682 4 682 

Liczba Mk stałych i czasowych korzystających z 

taboru asenizacyjnego 
24 480 504 24 

Liczba Mk korzystających z przydomowych OŚ 0 0 0 0 

Liczba stałych i czasowych Mk planowanych do 

przyłączenia w latach 2020 -2021 
0 0 0 0 

 
Na terenie Aglomeracji Bierutów nie są prowadzone, ani w najbliższym czasie nie planuje się 

rozbudowy sieci kanalizacyjnej. Na obszarze Aglomeracji ustanowionej dotychczas obowiązującą 

Uchwałą Nr XLIX/882/10 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 lutego 2010 r. 

zamieszkuje 504 mieszkańców stałych i czasowych, korzystających dotychczas ze zbiorników 

bezodpływowych. Korekta przebiegu granic i obszaru ustanawianej niniejszą Uchwałą 

Aglomeracji sprawiła, że  480 mieszkańców stałych i czasowych korzystających z tych zbiorników, 

znalazła się poza Aglomeracją. Są to mieszkańcy wyłączanej miejscowości Karwiniec, z której, 

tak jak dotychczas, ścieki będą zbierane transportem asenizacyjnym i wywożone na 

oczyszczalnię w Bierutowie.  

Oznacza to, że korzystających ze zbiorników bezodpływowych w nowych granicach Aglomeracji 
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będzie 24 mieszkańców, co jest warunkiem zatwierdzenia Aglomeracji jako spełniającej 

dopuszczalny maksymalny poziom mieszkańców pozostających w aglomeracji, jednak nie 

podłączonych do systemu sieciowego, który wynosi 2% ogólnej liczby RLM Aglomeracji. 

 

F.  Opis funkcjonujących na terenie aglomeracji oczyszczalni ścieków 
 

Tabela 5. Zestawienie charakterystycznych danych oczyszczalni ścieków obsługującej Aglomerację Bierutów. 

 
Nazwa oczyszczalni ścieków Bierutów 

Lokalizacja oczyszczalni ścieków - ul. Spacerowa 21; 56-420 Bierutów 
Współrzędne geograficzne lokalizacji oczyszczalni ścieków dł.: 17,5267; szer.: 51,12 

Nazwa odbiornika ścieków Widawa 
I rzędu Odra 

II rzędu Widawa 

Bezpośredni odbiornik  

 

 
Technologia oczyszczania ścieków 

Mech. - biolog. w technologii osadu 

czynnego z dwoma komorami o strefach 

beztlenowej, niedotlenionej i 

napowietrzania, spełnia standardy dla 

aglomeracji poniżej 10 000 RLM. 

Przepustowość maks. godzinowa oczyszczalni ścieków [m3/h] 246 

Przepustowość średnia dobowa oczyszczalni ścieków [m3/d] 2 000 

Przepustowość maks. dobowa oczyszczalni ścieków [m3/d] 2 000 

Przepustowość maks. roczna oczyszczalni ścieków [ m3/d] 730 000  

Wydajność projektowa oczyszczalni ścieków [m3/d // RLM] 2 000//7 000 

Przepustowość projektowa oczyszczalni ścieków [m3/r] 730 000 

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem 

wodnoprawnym: 

- kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych 

Widawa 

km 50+400 

Współrzędne geograficzne wylotu z oczyszczalni ścieków dł.: 17,5264, szer.: 51,1197 

 

Ładunek zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do oczyszczalni, wyrażony w RLM, jest 

określony na podstawie największego średniotygodniowego ładunku w ciągu roku, z wyjątkiem 

sytuacji nadzwyczajnych, np. spowodowanych dużymi opadami 

RLM  
ŁBZT 5 1000 
lBZT 5 
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ŁBZT5 – dobowy ładunek BZT5 dopływający do oczyszczalni, kg/d 

lBZT5 – ładunek jednostkowy BZT5 powstający od 1 mieszkańca, 60 g/M·d 

i dla badanego okresu wynosiła 4 687 RLM. (=300 mg/l *937,3 m
3
/d) 

 
Ilości ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków systemem kanalizacji (ścieki dopływające 

siecią kanalizacyjną są mieszaniną ścieków bytowo - gospodarczych od mieszkańców 

oraz ścieków przemysłowych odprowadzanych tą sama siecią) za 2019 rok wyniosła 

263,0 tys. m
3
/r. tj. 

Ilości ścieków ogółem dostarczanych do oczyszczalni ścieków (ścieki dopływające siecią 

kanalizacyjną plus ścieki dowożone) za 2019 rok – 270 tys. m
3
/r. 

Oczyszczalnia posiada pozwolenie – wodno prawne wydane przez Starostwo Powiatowe w 

Oleśnicy z dnia 31 października 2012 roku (Decyzja nr SR.6341.76.2012) ważne, do 

30 października 2022 r. 

Oczyszczalnia w Bierutowie została zaprojektowana na większy niż aktualny zrzut ścieków w 

Aglomeracji, ponieważ oczyszcza ścieki powstające na terenie Aglomeracji oraz ze zbiorników 

bezodpływowych, z okolicznych miejscowości. Jest to mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia 

ścieków, działająca w oparciu o technologię osadu czynnego. W reaktorze w postaci dwóch 

bliźniaczych prostokątnych osadników osadu czynnego są wydzielone trzy strefy (beztlenowa, 

niedotleniona i napowietrzania), a proces kończą osadniki wtórne. Osad nadmierny w ilości 

65 Mg s.m./d poddawany jest stabilizacji wapnem palonym. Odwodniony osad jest 

wykorzystywany rolniczo i w celach rekultywacji. 

 
 Informacje o planowanej modernizacji oczyszczalni ścieków w Bierutowie w latach 2020-2026. 

Nie jest planowana rozbudowa ani modernizacja oczyszczalni ścieków w Bierutowie w części 

technologicznej w latach 2020-2026. Prowadzenie prac utrzymaniowych oczyszczalni w tych 

latach nie zmieni parametrów wydajności i technologii oczyszczania ścieków. Natomiast jest 

planowana do końca 2023 r. modernizacja części osadowej. 
 
 

F.  Charakterystyka ilości i jakości oczyszczanych ścieków na terenie Aglomeracji Bierutów– stan na 

31 grudnia 2019 r. 
 

Tabela 6. Ilości ścieków powstających w Aglomeracji Bierutów. 

 

 

Ilości ścieków powstających na terenie Aglomeracji 

wg dotych- 

czasowej 

Uchwały 

Planowana 

niniejszą 

Uchwałą 

Średnia ilość ścieków powstających w Aglomeracji 
dobowa [m3/d] 739,5 721,4 

roczna [m3/r] 270 000 263 328,5 

Średnia ilość ścieków odprowadzanych siecią do oczyszczalni 
dobowa [m3/d] 720,5 720,5 

roczna [m3/r] 263 000 263 000 

Średnia ilość ścieków Aglomeracji gromadzonych w zbiornikach 
bezodpływowych - dowożonych do oczyszczalni ścieków 

dobowa [m3/d] 19,1 0,9 

roczna [m3/r] 7 000 328,5 

Średnia ilość ścieków Aglomeracji oczyszczanych w 
indywidualnych systemach oczyszczania 

dobowa [m3/d] 0 0 

roczna [m3/r] 0 0 

Średnia ilość ścieków przemysłowych powstająca w 
Aglomeracji 

dobowa [m3/d] 70 70 

roczna [m3/r] 25 550 25 550 
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Tabela 7. Wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach Aglomeracji Bierutów w 2019 r. 

 

Wartości wskaźników w ściekach komunalnych: surowych oczyszczonych dopuszczalne
1
 

Średnioroczne stężenie ChZT [mg/l] 432,8 53,8 125 

Średnioroczne stężenie BZT5 [mg/l] 229,3 9,7 25 

Średnioroczne zawiesiny [mg/l] 200,5 13,8 35 

 
Tabela 8. Charakterystyka ścieków przemysłowych powstających na terenie Aglomeracji Bierutów. 

 

Wartości wskaźników w ściekach przemysłowych: ścieki podczyszczone 

Średnioroczne stężenie ChZT [mg/l] 757 

Średnioroczne stężenie BZT5 [mg/l] 151 

Średnioroczne zawiesiny [mg/l] 72 

Przemysł korzystający z systemu kanalizacyjnego [m
3
/d] 70 

Przemysł korzystający z systemu kanalizacyjnego [RLM] 176 
3 

Charakterystyka powstających ścieków przemysłowych BZT5 [g O2/m ] 151 

Przemysł korzystający ze zbiorników bezodpływowych [RLM] 0 

Na terenie Aglomeracji powstają ścieki przemysłowe, wytwarzane przez Norel Sp. o.o. Zakład 

Obwodów Drukowanych. Przed wprowadzeniem ich do kanalizacji komunalnej są one 

podczyszczane w zakładowej podczyszczalni, głównie w celu usuwania metali ciężkich. Ścieki te 

wchodzą w skład ścieków komunalnych odprowadzanych do oczyszczalni Aglomeracji. 

Wyodrębnienie ich ilości w bilansie ogólnym ilości ścieków w Aglomeracji służy do obliczeń 

ładunku zanieczyszczeń ścieków przemysłowych. Inne ścieki, których skład odbiega od 

przeciętnego składu ścieków komunalnych nie są wytwarzane na terenie dotychczasowej i 

planowanej tą Uchwałą Aglomeracji Bierutów.  

 

 Informacje o zakładach przemysłowych, których podłączenie do systemu 

kanalizacyjnego jest planowane w latach 2020-2027.   

 

Na terenie aglomeracji w latach 2020-2027 nie przewiduje się powstania nowych 

zakładów przemysłowych. W związku z tym nie jest planowane podłączenie nowych 

zakładów do systemu kanalizacji zbiorczej, a tym samym nowe ilości ścieki 

przemysłowe nie będą powstawały. 
 

G. Informacje o istniejących strefach ochronnych ujęć wody, obejmujące tereny ochrony 

 bezpośredniej i pośredniej. 
 

Na obszarze bezpośrednio graniczącym z ustanawianą niniejszą Uchwałą Aglomeracją jest 

zlokalizowane jedno ujęcie wód dla potrzeb komunalnych, w Bierutowie, którym zarządza 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Bierutowie. Składa się ono z trzech studni 

zlokalizowanych na działce nr 8 i 30, AM-30, obręb Bierutów, o współrzędnych geodezyjnych: 

PL-ETRF2000: - studnia nr 3z X = 5665840,86; Y = 6467278,65; — studnia nr 4z X = 

5665828,43; Y = 6467235,85; —studnia nr 5z X = 5665778,42; 

Y = 6467301,36. Posiada ono wyznaczoną decyzją administracyjną WR.ZUZ.5.4100.47.2018.KG 

Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu PGWWP z 17 lipca 2019 r. strefą ochronną obejmującą 

wyłącznie teren ochrony bezpośredniej, w kształcie trapezu o wymiarach 53,5x52,5x53,5x97,5 m 

i powierzchni 3 600 m2. Na terenie tej strefy jest zakazana wszelka działalność niezwiązana z 

eksploatacją ujęcia wody. W związku z tym w jej obrębie należy zapewnić: 

                                                           
1
 zgodnie z aktualnym pozwoleniem wodno - prawnym na odprowadzanie komunalnych ścieków oczyszczonych 
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a) wykorzystanie terenu strefy wyłącznie do celów związanych z funkcjonowaniem ujęcia 

wody, tj. poborem wód podziemnych z przeznaczeniem co celów bytowo-gospodarczych 

miasta Bierutów i miejscowości gminy wiejskiej Bierutów oraz na cele przeciwpożarowe; 

b) odprowadzanie wody opadowej i roztopowej w sposób uniemożliwiający przedostawanie 

się ich do urządzeń służących do poboru wody, 

c) zagospodarowanie terenu zielenią, 

d) odprowadzanie poza granice terenu ochrony bezpośredniej ścieków z urządzeń 

sanitarnych przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń 

służących do poboru wody, 

e) ograniczenie przebywania do niezbędnych potrzeb, osób niezatrudnionych przy 

eksploatacji urządzeń służących do poboru wody. 

W związku z ustanowieniem strefy ochrony bezpośredniej właściciel ujęcia wody podziemnej 

został zobowiązany do: 

a) ogrodzenia terenu strefy ochrony bezpośredniej w kształcie trapezu, 

b) umieszczenia na ogrodzeniu tablicy zawierającej informacje o ustanowieniu strefy 

ochronnej i zakazie wstępu osób nieupoważnionych. 

 

H. Obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych 
 

Na terenie Aglomeracji nie zostały oznaczone aktami prawa miejscowego lub innymi decyzjami 

obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. 

 

I.  Formy ochrony przyrody w obszarze Aglomeracji Bierutów 

Teren Aglomeracji, w rejonie ulicy Spacerowej w Bierutowie, wzdłuż kolektora 

doprowadzającego ścieki do oczyszczalni graniczy ze Specjalnym Obszarem Ochrony siedlisk 

Natura 2000 o nazwie Bierutów PLH020065. Ponadto działka, na której zlokalizowano 

komunalną oczyszczalnię ścieków leży w granicach tego obszaru. Został on ustanowiony 

Decyzją Komisji Europejskiej z 12 grudnia 2008 r. przyjmującą na mocy dyrektywy Rady 

92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty 

składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr 

C(2008/8039)(2009/93/WE) - Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. Ponadto nie występują 

inne obszarowe formy ochrony przyrody, zgodne z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody.(tj. Dz.U. z 2020 r. poz.471). Nie 
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przebiegają też znaczące w skali województwa korytarze ekologiczne. Występują jedynie pomniki 

przyrody, które zestawiono w tabeli poniżej: 
 

 

 
Lp 

Data 

utworzenia 

pomnika 

przyrody 

Obowiązująca 

odstawa prawna wraz 

oznaczeniem miejsca 

ogłoszenia aktu 

prawnego 

 

 
Opis pomnika przyrody 

 

 
Miejscowość 

 

 
Opis lokalizacji 

 

 
1 

 

15 kwietnia 

1981 

 
Decyzja Wojewody 

Nr 3/81 z dnia 13 

kwietnia 1981 r. 

Grupa 2 drzew - Dąb szypułkowy 

(Quercus robur), karta identyfikacyjna 

pomnika 1B - o obw. 405 oraz karta 

pomnika 1C - o obw. 410. 

 

 
Bierutów 

Rośnie przy ul. Plac 

Kościelny, w obrębie 

kościoła św. 

Katarzyny i ZSP w 
Bierutowie. 

 

J. Charakterystyka RLM dla aglomeracji 

Równoważna Liczba Mieszkańców (RLM) to liczba wyrażająca wielokrotność ładunku 

zanieczyszczeń w ściekach bytowo - gospodarczych mieszkańców oraz odprowadzanych z 

obiektów przemysłowych i usługowych w stosunku do jednostkowego ładunku zanieczyszczeń w 

ściekach z gospodarstw domowych, odprowadzanych od jednego mieszkańca w ciągu doby . 

Przyjmuje się, że przeliczeniowy statystyczny mieszkaniec gospodarstwa domowego produkuje 

dobowo ścieki o ładunku biologicznym (BZT5) wynoszącym 60 gramów tlenu. Oznacza to, że 

1 RLM odzwierciedla ładunek ścieków wytwarzanych przez 1 mieszkańca. 

Na potrzeby określenia ładunku ścieków z przemysłu zastosowano wzór przeliczeniowy: 

1 RLM = [BZT5 (kg/dzień)] /[0,06 (kg O2/Mk*d)] 
 

Tabela 9. Wyznaczenie Liczby RLM ustanawianej niniejszą Uchwałą Aglomeracji Bierutów. 
 

Opis RLM 

 

RLM korzystających z sieci kanalizacyjnej 

RLM mieszkańców 4 623 

RLM przemysłu 176 

RLM osób przebywających czasowo 59 
 

Przyrost RLM po wybudowaniu w latach 2020- 

2021 sieci kanalizacji sanitarnej 

RLM mieszkańców 0 

RLM przemysłu 0 

RLM osób czasowo przebywających 0 

RLM dostarczany do oczyszczalni taborem 

asenizacyjnym 

RLM mieszkańców 24 

RLM przemysłu 0 

Liczba mieszkańców korzystających z systemów indywidualnych (przydomowych oś) 0 

RLM Aglomeracji po aktualizacji 4 882 

 

Aglomeracja Bierutów po aktualizacji jej wielkości, granic i obszaru, będzie miała 4 882 RLM. 

Stopień skanalizowania ustanawianej niniejszą Uchwałą Aglomeracji Bierutów będzie wynosił 

`99,5 %, (po korekcie granic i obszaru dotychczas obowiązującej Aglomeracji). Liczba RLM 

pozostających poza systemem sieciowym odprowadzania ścieków będzie równa 24/4 882=0,5%. 

Ścieki te będą dostarczane transportem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków Aglomeracji, 

zapewniając tym samym ten sam stopień oczyszczania jak dla ścieków odprowadzanych siecią 

Aglomeracji. 

K.  Przesłanki podjęcia Uchwały Rady Gminy o ustalenie granic i obszaru Aglomeracji Bierutów 

Konieczność złożenia nowego wniosku jest spowodowana następującymi przesłankami: 
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a. uaktualnienia liczby RLM Aglomeracji Bierutów; 

b. wymaganiami art. 565 ust. 2 ustawy Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 310), wg 

którego wszystkie obowiązujące aglomeracje ustanowione przed 1 stycznia 2018 roku 

tracą ważność 31 grudnia 2020 r.; 

c. obowiązek wynikający z Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic 

aglomeracji, (Dz.U.2018.1586) wykonania mapy Aglomeracji w skali 1:10 000. 

 
Tabela 10. Sprawdzenie spełniania przez Aglomerację Dziećmorowice warunków Dyrektywy Rady 91/271/EWG 

dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. 
 

Warunki 

Dyrektywy 

 
Rodzaj warunku 

 
Aglomeracja opracowywana 

Spełnienie 

warunku 

Tak/Nie 

 

Warunek I (z 

art. 10 

Dyrektywy) 

Zapewnienie 

odpowiedniej 

wydajności oczyszczalni 

ścieków obsługującej 

aglomerację 

Średnia dobowa wydajność oczyszczalni = 

2 000 m
3
/d, tj. 7 000 RLM; 

Średnia ilość ścieków powstających w 

planowanej aglomeracji = 721 m
3
/d, tj. 

2 177 RLM; 

Liczba RLM Aglomeracji 4 882 RLM 

 

 
 

Tak 

 

 

 

Warunek II (z 

art. 4 i/lub 5 

Dyrektywy) 

 
 

Zapewnienie 

odpowiedniego 

standardu oczyszczania 

ścieków w oczyszczalni 

ścieków znajdującej się 

w aglomeracji 

Największy średni tygodniowy ładunek 

zanieczyszczeń odprowadzanych do OŚ jest 

równy .4 687 RLMrzecz, 

[RLMrzecz=((Qrok/365)*1,3*BZT5)/60)] 

i jest mniejszy od RLM oczyszczalni ścieków 

równy 7 000 RLMoś. 

 

 
RLMoś>=RLMrzecz 

Tak 

Wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach 

oczyszczonych są niższe od dopuszczalnych 

 
Tak 

 

 
Warunek III (z 

art.3 

Dyrektywy) 

 

 
 

Stopień skanalizowania 

aglomeracji 

Liczba Mk Aglomeracji korzystających ze 

zbiorników szczelnych jest 24 RLM, tj. 

0,5% RLM Aglomeracji, czyli mniej niż 2% 

RLM i zostanie osiągnięta poprzez korektę 

granic i wielkości. Gromadzone ścieki są 

odprowadzane transportem asenizacyjnym 

na oczyszczalnię obsługującą Aglomerację. 

 

 

 
Tak 

 

 
Tabela 11 Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia granic aglomeracji. 

 

Lp. Wyszczególnienie Nie Tak 

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 Inne (wymienić): Decyzje pozwolenia na budowę; Decyzje środowiskowe X  

ad. 1. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Bierutów, zatwierdzony 

uchwałą nr XXIX/263/12 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 27 grudnia 2012 r.; 

ad. 2. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i 

Gminy Bierutów, zatwierdzone uchwałą nr XLV/389/10 Rady Miejskiej w Bierutowie z 

dnia 29 kwietnia 2010 r., tj. zatwierdzony uchwałą nr XIX/235/20 Rady Miejskiej w 

Bierutowie z dnia 27 lutego 2020 r.; 
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ad. 4. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 

dla miasta i gminy Bierutów na lata 2017 -2021. (Opracowanie ZGK w Bierutowie). 

 
 
 

II. Część graficzna (stanowi załącznik nr 2 do Uchwały) 

W załączeniu przedstawiono mapę Aglomeracji Bierutów w skali 1: 10 000 zawierającą: 

a. oznaczenie granic obszaru aglomeracji; 

b. schematyczny układ sieci kanalizacji komunalnej 

c. oznaczenie znajdujących się na terenie aglomeracji oczyszczalni ścieków 

komunalnych, do których odprowadzane są ścieki komunalne; 

d. oznaczenie granic administracyjnych gminy, oznaczenie granic terenów objętych 

formami ochrony przyrody; 

e. oznaczenie granic stref ochronnych ujęć wody. 
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UZASADNIENIE

Podjęcie uchwały o wyznaczenie granic, obszaru i wielkości Aglomeracji Bierutów jest
konieczne z powodu zmienionego otoczenia prawnego. Zapis art. 565 ust. 2 ustawy Prawo
wodne (t.j. Dz.U.2020 r. poz. 310) oznacza, że wszystkie dotychczas istniejące aglomeracje
ustanowione przed 1 stycznia 2018 roku tracą ważność po dniu 31 grudnia 2020 r. Poza tym
zgodnie z art. 87 ust. 1 i ust. 4 prawa wodnego aglomeracje te powinny być ustanawiane
nowymi Uchwałami Rad Gmin. Ponadto zgodnie z art. 86 ust. 1 prawa wodnego oraz
Dyrektywą nr 271/EWG/91, praktycznie nie jest możliwe zlikwidowanie aglomeracji, w
której więcej niż 2 000 RLM jest przyłączonych do kanalizacji oraz takiej, która uzyskała
dofinansowanie środkami Unijnymi na inwestycje w ramach Krajowego Programu
Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK).

Dotychczasowa Aglomeracja Bierutów została wyznaczona Uchwałą Nr XLIX/882/10
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie wyznaczenia
Aglomeracji Bierutów, (Dz. Urzędowy woj. Dolnośląskiego z dnia 17 czerwca 2010 r, poz. 1
753). Liczba RLM przyłączonych do kanalizacji przekraczała wówczas i przekracza obecnie
2 000. Jest to wystarczająca przesłanka powodująca konieczność podjęcia Uchwały Rady
Miejskiej w Bierutowie w celu utrzymania w dalszym ciągu tej Aglomeracji w ramach
KPOŚK. Pozostanie ona pod tą sama nazwą, ale ze względu na zaktualizowanie
przewidywanej liczby mieszkańców, którzy są i będą podłączeni do sieci kanalizacyjnej
oraz po dokonaniu korekty granic i obszaru Aglomeracji z powodu konieczności wykazania
spełnienia warunku gwarantującego przynajmniej 98% poziom jej skanalizowania będzie jej
odpowiadała nowa liczba RLM Aglomeracji. Warunek ten oznacza to, że ładunek ścieków
odpowiadający maksymalnie 2% RLM aglomeracji może być nie zbierany siecią. Jednakże
oczyszczanie tych ścieków musi być na takim samym poziomie jak dla całej aglomeracji.

Propozycja wyznaczenia Aglomeracji Bierutów została przygotowana zgodnie z

obowiązującym aktualnymi Wytycznymi PGW WP i MGMiŻŚ do wyznaczania, zmiany lub

likwidacji obszarów i granic aglomeracji z lipca 2019 roku oraz z Rozporządzeniem

Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie

sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji, (Dz.U.2018.1586) oraz z

uwzględnieniem dyspozycji zawartych w Rozdziale 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo

wodne (tj. Dz.U.2020.310). Układ graficzny Uchwały i zawartość merytoryczna

poszczególnych jej punktów wynika z pisma Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody

Polskie nr WA.RZŚ.4031.211.2020.RFM z dnia 15 lipca 2020 r. oraz wskazówek zawartych

w Poradniku dla Samorządów wyznaczających Aglomeracje z września 2020, w których

zalecono m.in., aby zagadnienia wymienione w § 4 ust.1 pkt.1 lit. a)-f) cytowanego wyżej

Rozporządzenia MGMiŻŚ z dnia 27 lipca 2018 r. były sformułowane bezpośrednio w treści

Uchwał wyznaczających aglomeracje.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w

Bierutowie

Irena Wysocka - Przybyłek
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