Uchwała Nr XXVIII/202/2020
Rady Gminy Popielów
z dnia 30 listopada 2020 r.
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Popielów - Karłowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 87 ust. 1 i 4 oraz 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.) oraz w związku z § 3 i 4 Rozporządzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru
i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1586) uchwala się, co następuje:
§ 1.
Wyznacza się Aglomerację Popielów – Karłowice o równoważnej liczbie mieszkańców wynoszącej
7538 RLM, położoną na terenie Gminy Popielów, z oczyszczalnią ścieków w Starych Siołkowicach oraz
w Karłowicach. W skład Aglomeracji wchodzą następujące miejscowości: Karłowice, Kaniów, Kurznie,
Nowe Siołkowice, Popielów, Rybna, Stare Kolnie, Stare Siołkowice, Stobrawa.
§ 2.
Integralną częścią niniejszej uchwały jest:
1. Opis wielkości i obszaru aglomeracji zawierający podstawowe informacje dotyczące charakterystyki
aglomeracji, stanowi załącznik nr 1 do uchwały;
2. Mapa w skali 1:25 000 określająca obszar, granice i położenie Aglomeracji w stosunku
do najważniejszych obiektów infrastruktury i obszarów chronionych, stanowiąca załącznik nr 2 do uchwały.
§ 3.
Niniejsza uchwała była poprzedzona Rozporządzeniem Wojewody Opolskiego Nr 0151/P/11/07 z dnia
29 marca 2007 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Popielów-Karłowice na obszarze Gminy Popielów
(Dz. U. Woj. Opolskiego z 2007 r., nr 27, poz. 1191), która traci moc z dniem wejścia w życie niniejszej
uchwały zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy Prawo wodne.
§ 4.
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.

Przewodnicząca Rady
Gminy
Joanna Widacha-Cichoń
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XXVIII/2020/2020
Rady Gminy Popielów
z dnia 30 listopada 2020 r.

Aglomeracja Popielów - Karłowice

Powiat: OPOLSKI
Województwo: OPOLSKIE
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Część opisowa
Wymagane informacje części opisowej przedstawiono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania
obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1586).

1. Podstawowe informacje na temat aglomeracji
Lp.

Nazwa aglomeracji

Aglomeracja Popielów - Karłowice

1

Wielkość RLM aglomeracji zgodnie
z obowiązującym
rozporządzeniem / uchwałą

7547

2

Wielkość RLM aglomeracji
planowanej do wyznaczenia

7538

4

Gmina w aglomeracji

Popielów

5

Wykaz nazw miast i/lub
miejscowości w aglomeracji,
zgodnie z dołączonym do wniosku
załącznikiem graficznym

1) Karłowice, 2) Kaniów, 3) Kurznie,
4) Nowe Siołkowice, 5) Popielów,
6) Rybna, 7) Stare Kolnie, 8) Stare
Siołkowice, 9) Stobrawa

6

Wykaz nazw miejscowości
dołączanych do obszaru
aglomeracji
Wykaz nazw miejscowości
wyłączanych z obszaru
aglomeracji

7

8

9

Nazwa miejscowości, w której
zlokalizowana jest oczyszczalnia
ścieków
Nazwa miejscowości, w której
planuje się zlokalizowanie
oczyszczalni ścieków
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utworzoną rozporządzeniem
Wojewody Opolskiego Nr
0151/P/11/07 z dnia 29 marca 2007 r.
w sprawie wyznaczenia aglomeracji
Popielów - Karłowice na obszarze
Gminy Popielów

-

Kuźnica Katowska (wyłączono
z aglomeracji miejscowość Kuźnicę
Katowską ze względu na to, że na
terenie tej miejscowości nie jest
zlokalizowana kanalizacji sanitarna
i w przyszłości nie planuje się budowy
kanalizacji sanitarnej na jej terenie).
Stare Siołkowice, Karłowice

-
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2. Uzasadnienie do zmiany aglomeracji
W związku z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, rozporządzeniem
Wojewody Opolskiego Nr 0151/P/11/07 z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji
Popielów - Karłowice na obszarze Gminy Popielów, utworzona została aglomeracja Popielów Karłowice w skład której wchodzą: 1) Karłowice, 2) Kaniów, 3) Kurznie, 4) Nowe Siołkowice,
5) Popielów, 6) Rybna, 7) Stare Kolnie, 8) Stare Siołkowice, 9) Stobrawa, 10) Kuźnica Katowska.
Artykuł 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.)
nakłada na Wójta obowiązek dokonywania przeglądów obszaru i granic aglomeracji oraz
zaistniałych zmian równoważnej liczby mieszkańców i w razie potrzeby informowania Rady Gminy
o konieczności zmian obszaru i granic aglomeracji.
Analiza rocznych sprawozdań z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych
wykazuje konieczność zaktualizowania aglomeracji Popielów – Karłowice w zakresie równoważnej
liczby mieszkańców w aglomeracji (RLM) w niewielkim zakresie.
W ramach przeprowadzonej weryfikacji aglomeracji Popielów - Karłowice ustalono m.in., że na
terenie aglomeracji długość istniejących sieci kanalizacyjnych wynosi 80,8 km. Sieci te obsługują
7090 mieszkańców, w tym 6987 stałych mieszkańców aglomeracji oraz 103 osoby czasowo
przebywających w aglomeracji.
Na terenie aglomeracji nie planuje się już budowy sieci kanalizacji sanitarnej, natomiast planuje się
rozbudowę oczyszczalni ścieków.
3. Adres wnioskodawcy (gminy, gminy wiodącej w aglomeracji)
Miejscowość: Popielów

Ulica, nr: ul. Opolska 13

Gmina: Popielów

Powiat: opolski

Województwo: opolskie
Telefon: 77 4275 822

Fax: 77 4275 838

e-mail do kontaktu bieżącego: kancelaria@popielow.pl
4. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji
Podstawę opracowania stanowią następujące akty prawne:
1. Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310
z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r.
w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. 2018 r. poz. 1586)
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu
wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 r. poz. 1311)

Id: B5483CC7-C1E7-451F-947A-77DA54D2E1F3. podpisany

Strona 3

4. Dyrektywa Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych
(91/271/EWG)
5. Sprawozdanie z realizacji KPOŚK za 2019 r.
W tabeli poniżej wymieniono dokumenty na podstawie, których wnosi się o zmianę aglomeracji.
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Popielów
Lp.

Numer i data uchwały

Nazwa/wyszczególnienie planu

1

Uchwała NR XXXI/258/06
Rady Gminy w Popielowie
z dnia 03 lutego 2006 r.

Plan zagospodarowania przestrzennego wsi Popielów.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego Nr 22, poz. 749 z dnia
30 marca 2006 r.

2

Uchwała NR XXXI/259/06
Rady Gminy w Popielowie
z dnia 03 lutego 2006 r.

Plan zagospodarowania przestrzennego Stare
Siołkowice.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego Nr 25, poz. 892 z dnia
10 kwietnia 2006 r.

3

Uchwała NR XXXI/260/06
Rady Gminy w Popielowie
z dnia 03 lutego 2006 r.

Plan zagospodarowania przestrzennego wsi Karłowice.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego Nr 20, poz. 1071 z dnia
23 marca 2006 r.

4

5

Uchwała Rady Gminy
Nr XVI/106/2008 z dnia
21 lutego 2008 r. w
sprawie uchwalenia planu
zagospodarowania
przestrzennego wsi Nowe
Siołkowice.
Uchwała Rady Gminy
Nr XXXII/220/2009 z dnia
11.09.2009 w sprawie
uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Stare
Kolnie, Kurznie,
Popielowska Kolonia,
Rybna, Stobrawa, Kaniów,
Kuźnica Katowska,
Lubienia.

Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Nowe
Siołkowice.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego Nr 27,poz. 983 z dnia
18 kwietnia 2008 r.

Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi
Stare Kolnie, Kurznie, Popielowska Kolonia, Rybna,
Stobrawa, Kaniów, Kuźnica Katowska, Lubienia
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego Nr 94, poz. 1325 z dnia
10 listopada 2009 r.
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INNE (STRATEGIE, STUDIUM, PROGRAMY)

Lp.

1

2

3
4
5

Numer i data uchwały
Uchwała Rady Gminy Nr XXV-210-2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Popielów
Uchwała Rady Gminy Nr XXVII-232-2017 z dnia 28-09-2017 w sprawie uchwalenia
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Popielów - edycja 2017
Uchwała Rady Gminy Nr XXXV-294-2018 z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego edycja
2017
Dyrektywa Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych
Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych

5. Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w obrębie aglomeracji
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.
Zestawienie zbiorcze
Długość
Lp.

Kanalizacja
zrealizowana

[km]

1

2

3

1

Sanitarna
grawitacyjna

74,6

2

Sanitarna
tłoczna

Razem

Liczba osób, które będą obsługiwane przez
kanalizację
turyści w sezonie
turystycznowypoczynkowym

sumaryczna
liczba osób

4

5

6

6987

103

7090

6987

103

7090

mieszkańcy

Uwagi

[kol 4 + kol 5]
7

6,2
80,8

Obliczając liczbę osób korzystających z istniejącej kanalizacji - 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 - obiekty usług turystycznych,
szpitale, internat, więzienie - 1 zarejestrowane miejsce noclegowe = 1 RLM.
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6. Opis systemu oczyszczania ścieków komunalnych w obrębie Aglomeracji
Nazwa oczyszczalni ścieków: „Stare Siołkowice”
Lokalizacja oczyszczalni ścieków:
Oczyszczalnia Ścieków w m. Stare Siołkowice
Nr działki 1139 Gmina Popielów
Przepustowość oczyszczalni:
średnia [m3/d]: 600
maksymalna godzinowa [m3/h]: 77,7
maksymalna roczna [m3/rok]: 219 600
Skład ścieków komunalnych:
Parametry ścieków
BZT5
CHZT
Zawiesina
Azot ogólny
Fosfor ogólny

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Surowe

Oczyszczone

537,0
1 660,0
512,0
130,0
12,0

13,0
84,0
12,0
20,0
3,0

Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków, zgodnie z danymi przedłożonymi w ostatnim
sprawozdaniu z realizacji KPOŚK:
•

Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m3/d]: 578,3

•

Ścieki dowożone [m3/d]: 3,6

•

Średnie obciążenie oczyszczalni [m3/d]: 582

•

Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m3/rok]: 208200

Nazwa oczyszczalni ścieków: „Karłowice”

Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres):
Oczyszczalnia Ścieków w m. Karłowice,
ul. Polna 15 Gmina Popielów
Przepustowość oczyszczalni:
średnia [m3/d]: 105
maksymalna godzinowa [m3/h]: 9
maksymalna roczna [m3/rok]: 38325
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Skład ścieków komunalnych:
Parametry ścieków
BZT5

mg/l

Surowe
279,0

Oczyszczone
14,0

CHZT

mg/l

799,0

94,0

Zawiesina

mg/l

242,0

12,0

Azot ogólny

mg/l

Fosfor ogólny

mg/l

Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków, zgodnie z danymi przedłożonymi w ostatnim
sprawozdaniu z realizacji KPOŚK:
•

Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m3/d]: 38,3

•

Ścieki dowożone [m3/d]: 0

•

Średnie obciążenie oczyszczalni [m3/d]: 38,3

•

Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m3/rok]: 14000

Średniodobowa ilość oraz rodzaj ścieków przemysłowych powstających na terenie aglomeracji –
skład ścieków przemysłowych
Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji dla zlewni oczyszczalni
ścieków [m3/d]: 38
Wskaźnik
1

Wartość wskaźnika
zanieczyszczeń

BZT5 [mgO2/l]

2
537

ChZTCr [mgO2/l]

brak danych

Zawiesina ogólna [mg/l]

brak danych

Fosfor ogólny [mgP/l]

brak danych

Azot ogólny [mgN/l]

brak danych

Ładunek zanieczyszczeń
odprowadzany w ciągu
doby przez zakłady [g/d]1
3
20406

RLM sektora przemysłowego= 340
RLM sektora przemysłowego planowanego do podłączenia= 0

1

dla BZT5.
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7. Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej,
gdzie zastosowano systemy indywidulane albo planuje się zastosowanie systemów
indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak
w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej.
Na terenie aglomeracji istnieje 23 sztuki zbiorników bezodpływowych i 69 mieszkańców korzysta
z zbiorników bezodpływowych. Ilość przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie zaktualizowanej
aglomeracji wynosi 13 sztuk, ilość mieszkańców korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków
wynosi 39 osób.
Ilość ścieków powstających na oczyszczalniach przydomowych szacuje się w ilości:
Qśrd = 39* 60 l/mkd = 2,34 m3/d
Ilość ścieków odprowadzanych do zbiorników bezodpływowych szacuje się w ilości:
Qśrd = 69* 60 l/mkd = 4,14 m3/d
8. Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.
Wyszczególnienie:

RLM

Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej

6987

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
Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej

0
103

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

0

Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków
340
odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające
z istniejącej sieci kanalizacyjnej
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków,
0
który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe
planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej
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Wyszczególnienie:
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
Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma)

RLM

108

7538

Stopień skanalizowania = Liczba mieszkańców i osób czasowo
98,6 %
przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej / Liczba mieszkańców
oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji

9. Opis planowanego systemu oczyszczania ścieków komunalnych w obrębie aglomeracji
Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu rozbudowy lub modernizacji
oczyszczalni:
1. Opis stanu istniejącego:
a) Eksploatatorem oczyszczalni ścieków jest:
PROWOD Sp. z o.o. , siedziba: 46-082 Kup, ul. Rynek 4
biuro: 45-920 Opole, ul. Janiny Kłopockiej 3
b) Istniejąca oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest pomiędzy miejscowością Popielów i Stare
Siołkowice na działce nr 1139 km. 7 obręb Stare Siołkowice. Mechaniczno-biologiczna
oczyszczalnia ścieków o przepustowości Q=600 m3/d została wykonana w latach 2001-2002
(oddana do eksploatacji w grudniu 2002 r.). Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rzeka
Brynica. Obecnie oczyszczalnia ścieków pracuje metodą osadu czynnego z nitryfikacją,
denitryfikacją i defosfatacją biologiczną, wspomaganą symultanicznym strącaniem
resztkowych zanieczyszczeń fosforu.
2. Opis zamierzenia:
1) Modernizacja oczyszczalni ścieków ma obejmować dwa etapy:
a) Etap I
•
budowa części mechanicznej na przepustowość docelową Qmaxh = 140 m3/h
•
budowa części biologicznej na przepustowość Q = 600 m3/d
b) Etap II
•
rozbudowa części biologicznej o dodatkowy blok o przepustowości Q = 600 m3/d
2) Podstawowe procesy oczyszczania ścieków:
a) pompownia ścieków surowych,
b) węzeł oczyszczania mechanicznego - sito obrotowe,
c) zbiornik retencyjny,
d) biologiczna oczyszczalnia ścieków pracująca metodą osadu czynnego z nitryfikacją,
denitryfikacją i defosfatacją biologiczną wspomaganą symultanicznym strącaniem fosforu.
3) Proces biologiczny oparty o komory osadu czynnego z wydzieloną tlenową stabilizacją osadu.
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a) gospodarka osadowa:
•
komora stabilizacji osadu
•
prasa taśmowa,
•
magazynowanie osadu w kontenerach i wywóz okresowy.
4) Obecnie z uwagi na okres eksploatacji przekraczający 15 lat konieczne jest przeprowadzenie
gruntownego remontu i prac modernizacyjnych obejmujących:
a) naprawę zbiornika retencyjnego (lub budowa nowego) - bardzo silna korozja siarczanowa
spowodowała znaczne uszkodzenia elementów żelbetowych,
b) wykonanie nowej izolacji ścian zbiornika retencyjnego i reaktora,
c) wprowadzenie urządzeń do neutralizacji korozji siarczanowej - dawkowanie Feroxu lub filtrów
do oczyszczania powietrza,
d) remont budynku socjalnego:
•
docieplenie ścian,
•
modernizacja węzła cieplnego,
e. wymiana urządzeń do mechanicznego oczyszczania ścieków na przepustowość Q=120 m3/h
poprzez zabudowę sitopiaskownika - brak piaskownika powodował odkładanie się piasku
w komorze retencyjnej,
f. wymiana urządzeń do gospodarki osadowej oraz wprowadzenie urządzeń do mechanicznego
dawkowania wapna i urządzeń do odzysku wody płucznej,
g. zabudowę kontenerowego punktu zlewnego ścieków dowożonych z przepływomierzem, sitem
ukośnym, prasą do skratek i workownicą;
5) Zgodnie z bilansem do oczyszczalni będą dopływać ścieki w ilości:
Qśrd = 735,6 m3/d Qmaxd = 1 460,0 m3/d,
które przekroczą obecną przepustowość reaktora biologicznego wynoszącą Q = 600 m3/d.
6) Należy przewidzieć rozbudowę oczyszczalni o dodatkowy reaktor o przepustowości
Q = 600 m3/d (analogiczny do obecnego).
7) Budowa drugiego reaktora ma zapewnić bezpieczną eksploatację oczyszczalni w przypadku
konieczności prowadzenia napraw lub remontów.
Termin realizacji 2021r.
Planowane nakłady finansowe: 8 886 870,00zł.
10. Dane uzupełniające.
Obecnie na terenie proponowanej aglomeracji istnieje 80,8 km sieci kanalizacji sanitarnej
wybudowanej na terenie całej Gminy Popielów. Gmina nie planuje budowy kanalizacji sanitarnej.
Wyłączono z aglomeracji miejscowość Kużnica Katowska ze względu na to, że na terenie tej
miejscowości nie jest zlokalizowana kanalizacja sanitarna i w przyszłości nie planuje się budowy
kanalizacji sanitarnej.
Na obszarze proponowanej aglomeracji nie zostały wyznaczone: strefy ochronne ujęć wody
obejmujące tereny ochrony pośredniej. Zlokalizowane są natomiast strefy ochrony bezpośredniej dla
ujęć w miejscowości:
a) Stare Siołkowice opartych o 2 studnie głębinowe o maksymalnym poborze wód Qmax nr 1 –
120 m3/h, nr 2 – 124 m3/h, zatwierdzonym pozwoleniem wodno-prawnym, woda ujmowana
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jest z trzeciorzędowego piętra wodonośnego słabo zagrożonego przenikaniem zanieczyszczeń
z powierzchni ziemi (chroniona mało przepuszczalnymi utworami - iły), ujmowana woda
zawiera ponadnormatywną ilość żelaza oraz manganu i wymaga uzdatniania. Dla tych studni
ustanowiono strefę ochrony bezpośredniej – decyzja z dnia 29.09.2014 r znak
OŚ.6320.2.2014.BS obejmującą obszar o wymiarach: 21,9 x 29,3 x 60,5 x 41,4 x 80,3 m,
o powierzchni F=3237,0 m2, na działkach nr 756/8, 756/10 i 756/45 obręb Stare Siołkowice
we władaniu Gminy Popielów.
b) Kurznie opartych o 2 studnie głębinowe o maksymalnym poborze wód Qmax nr la - 36in3/h,
nr 2 - 37m3/h, zatwierdzonym pozwoleniem wodno-prawnym, woda ujmowana jest z warstw
czwartorzędowych i kredowych chronionych nieprzepuszczalnymi i półprzepuszczalnymi
glinami i iłami, woda wymaga uzdatniania (ponadnormatywna zawartość żelaza i manganu).
Na terenie gminy zlokalizowane są tereny objęte formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty:
•

Stobrawski Park Krajobrazowy

•

użytek ekologiczny „Gęsi Staw" o pow. 3,14 ha,

•

użytek ekologiczny „Puchacz" o pow. 6,55 ha.

Obszary Natura 2000:
•
•

ostoja „ptasia” Natura 2000 „Grądy Odrzańskie” PLB020002,
ostoja „siedliskowa” Natura 2000 „Łąki w okolicach Karłowic nad Stobrawą” PLH160012.

11. Badanie spełnienia przez aglomerację warunków Dyrektywy ściekowej 91/271/EWG.
a) Warunek I (art. 3 Dyrektywy) procent skanalizowania w aglomeracji.2
Stopień skanalizowania = Liczba mieszkańców i osób czasowo
98,6 %
przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej – 7090 / 7198 Liczba
mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji
Warunek spełniony
b) Warunek II (art. 10 Dyrektywy) wydajność oczyszczalni w aglomeracji (wyrażona w RLM).3
RLM aglomeracji = 7538

2

Wyposażenie aglomeracji w systemy zbierania ścieków komunalnych gwarantujące blisko 100% poziom
obsługi. Przykład obliczenia osiągniecia warunku procentu skanalizowania.
W przypadku gdy RLM aglomeracji wynosi 10000 aby osiągnąć wskaźnik 98%, skanalizowanych powinno być
9800 RLM (w przypadku aglomeracji planujących budowę sieci wskaźnik powinien być osiągnięty po jej
realizacji). Pozostałe 2000 RLM musi być oczyszczane w innych systemach oczyszczania ścieków,
zapewniających ten sam poziom ochrony środowiska jak dla całej aglomeracji (zbiorniki bezodpływowe,
przydomowe oczyszczalnie ścieków).
3 Wydajność oczyszczalni ścieków w aglomeracjach odpowiada przynajmniej ładunkowi generowanemu na ich
obszarze.
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RLM oczyszczalni po planowanej w 2021 roku rozbudowie = 9440 M
Warunek spełniony RLM aglomeracji < RLM oczyszczalni
c) Warunek III (art. 4 i art. 5 Dyrektywy) standardy oczyszczania ścieków.4
Skład ścieków oczyszczonych z Oczyszczalni Ścieków w Starych Siołkowicach:

Parametry ścieków

BZT5
CHZT
Zawiesina
Azot ogólny
Fosfor ogólny

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Dopuszczalne wg
Rozporządzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i
Żeglugi Śródlądowej z dnia
12 lipca 2019 r
25
125
35
-

Oczyszczone

13,0
84,0
12,0
20,0
3,0

Warunek spełniony – parametry ścieków oczyszczonych są niższe od wartości dopuszczalnych
określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód
opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).
Skład ścieków oczyszczonych z Oczyszczalni Ścieków w Karłowicach:

Parametry ścieków

BZT5
CHZT
Zawiesina
Azot ogólny
Fosfor ogólny

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Dopuszczalne wg
Rozporządzenia Ministra
Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej z dnia
12 lipca 2019 r
25
125
35
-

Oczyszczone

14,0
94,0
12,0
-

Warunek spełniony – parametry ścieków oczyszczonych są niższe od wartości dopuszczalnych
określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód

4

Standardy oczyszczania ścieków w oczyszczalniach uzależnione są od wielkości aglomeracji. Jakość ścieków
oczyszczonych odprowadzanych z każdej oczyszczalni powinna być zgodna z wymaganiami Prawa wodnego
i Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu
do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub
do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311).
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opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

12. Część graficzna
Część graficzną uchwały stanowi mapa oznaczającą granice obszaru przewidzianego do objęcia
zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej w skali 1:25 000 z oznaczeniem oczyszczalni ścieków
komunalnych, oznaczeniem granic administracyjnych zgodnie z danymi z państwowego rejestru
granic.
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Stobrawski Park Krajobrazowy

Stobrawski Park Krajobrazowy
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