
UCHWAŁA NR XVIII/163/20 
RADY MIEJSKIEJ  KOLONOWSKIEGO 

z dnia 14 grudnia 2020 r. 

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kolonowskie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 87 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo 
wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.), po uzgodnieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym 
Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach oraz Regionalnym 
Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu, Rada Miejska Kolonowskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyznacza się aglomerację Kolonowskie, o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 6225, położoną 
w powiecie strzeleckim, województwie opolskim, z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Staniszcze Małe. 

§ 2. Aglomeracja Kolonowskie obejmuje swym zasięgiem tereny miejscowości: miasto Kolonowskie, wieś 
Staniszcze Wielkie, Staniszcze Małe i Spórok. 

§ 3. Szczegółowe informacje o wyznaczonej aglomeracji Kolonowskie umieszczono w części opisowej, 
stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Obszar i granice aglomeracji Kolonowskie zaznaczono na załączniku graficznym, dołączonym do 
części opisowej, o której mowa w § 3 uchwały, a stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 5. Traci moc uchwała nr V/70/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 31 marca 2015 r. w 
sprawie wyznaczenia aglomeracji „Kolonowskie” na obszarze gminy Kolonowskie i likwidacji dotychczasowej 
aglomeracji „Kolonowskie”. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolonowskiego. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Rafał Kupke 
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1. Cel, zakres i podstawa opracowania  

Celem opracowania jest przegląd obszaru i granic aglomeracji oraz wskaźników 

równoważnej liczby mieszkańców dla aglomeracji Kolonowskie, która została utworzona na 

podstawie Rozporządzenia Wojewody Opolskiego Nr0151/P/27/05 z dnia 8 września 2005 r. 

(Dziennik  Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 60, poz. 1747) w sprawie wyznaczenia 

obszaru i granic aglomeracji Kolonowskie na obszarze gminy Kolonowskie.   

Zmiany w liczebności osób zamieszkujących na terenie miejscowości zlokalizowanych 

w obszarze i granicach istniejącej aglomeracji Kolonowskie są powodem zmian 

charakterystycznych wskaźników istniejącej aglomeracji. Niniejsza dokumentacja posłuży 

Inwestorowi, tj. Gminie Kolonowskie – do przygotowania uchwały zmieniającej obowiązującą 

Aglomerację. 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje informacje (zawarte w części opisowej 

i części graficznej) a wymagane przez  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej, z dnia 27 lipca 2018 r. (Dz.U. 2018 r., poz. 1586) w sprawie sposobu 

wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji) i dotyczące:  

w części opisowej: 

- długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej lub planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej,  

- liczby stałych mieszkańców aglomeracji, liczbie osób czasowo przebywających 

w aglomeracji obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć 

kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków,  

- wykazu miejscowości objętych obszarem aglomeracji,  

- wskaźnika koncentracji,  

- istniejących lub planowanych do budowy oczyszczalni ścieków, a w przypadku 

aglomeracji zakończonych końcowym punktem zrzutu ścieków komunalnych wraz 

z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków,  

- systemu gospodarki ściekowej odnoszącego się do średniej dobowej ilość ścieków 

komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz skład jakościowy tych 

ścieków, 

- przepustowości istniejącej oczyszczalni ścieków w [m3/d],  

- uzasadnienie określonej liczby RLM aglomeracji,  

- ilości ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji 

zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie 

systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom 

ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej,  
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- stref ochronnych ujęć wody, zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego lub 

decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące 

na tych terenach, 

- obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, zawierające oznaczenie aktów 

prawa miejscowego ustanawiające te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia 

obowiązujące na tych obszarach,  

- formach ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce 

ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę 

ochrony przyrody oraz informacje o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty 

znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy,  

 
w części graficznej, na którą składa się oznaczenie:  

- granic obszaru objętego lub przewidzianego do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji 

zbiorczej gminy na mapie w skali 1:10 000,  

- istniejących i planowanych do budowy oczyszczalni ścieków lub końcowych punktów 

zrzutu ścieków komunalnych, do których są odprowadzane ścieki komunalne 

z obszaru aglomeracji,  

- granic administracyjnych gminy zgodnie z danymi z państwowego rejestru granic 

i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju,  

- granic stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej 

i tereny ochrony pośredniej zgodnie z informacjami z systemu informacyjnego 

gospodarowania wodami,  

- granic obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych zgodnie z informacjami 

z systemu informacyjnego gospodarowania wodami,  

- granic form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 

r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdujących 

się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy, zgodnie z informacjami 

z centralnego rejestru form ochrony przyrody,  

- skali projektu aglomeracji w formie liczbowej i liniowej. 

 

Podstawą niniejszego opracowania są: 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej I Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. 

w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1586); 
- Wytyczne do wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji, dokument 

opracowany w 2019 r. na potrzeby wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic 

aglomeracji w celu prawidłowego ich wyznaczania zgodnie z celami dyrektywy Rady 
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91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Wytyczne opracowane wg 

obowiązującego stanu prawnego, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 20 lipca 

2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268)); 
- pismo z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 28 maja 2020r. informujące iż, w ramach prac nad 

VI aktualizacją Krajowego Programu Oczyszczania ścieków Komunalnych (VIKPOŚK) 

jednostki samorządu terytorialnego powinny podjąć natychmiastowe działania wyznaczające 

aglomeracje; 
- art.92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268), zgodnie 

z którym wójt, burmistrz lub prezydent miasta co 2 lata dokonuje przeglądu obszarów i granic 

aglomeracji wyznaczonych na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo Wodne, 

z uwzględnieniem kryterium ich utworzenia, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy Prawo 

Wodne oraz zaistniałych zmian równoważnej liczby mieszkańców w aglomeracji i w razie 

potrzeby informuje radę gminy o konieczności zmiany obszarów i granic aglomeracji lub 

konieczności jej likwidacji. 

- Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1614);  

- Uchwała Nr X/68/11 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 12.09.2011 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Kolonowskie  

- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: 

1. Nr 1 dla części miasta Kolonowskie (ok.272ha) uchwalony uchwałą Rady Miejskiej 
w Kolonowskiem Nr XXXII/171/97 z dnia 29.08.1997 roku (Dz. Urz. Woj. Opolskiego  
N r 25 z dnia 10.10.1997 roku, poz. 149) wraz ze zmianami: 

• uchwała Rady Miejskiej w Kolonowskiem Nr XVII/140/12 z dnia 14.05.2012 roku 
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2012 roku, poz. 807, z dnia 01.06.2012 roku) 

2. Nr StW 1 dla części wsi Staniszcze Wielkie (ok.0,2ha) uchwalony uchwałą Rady  
Miejskiej w Kolonowskiem Nr XXXVI/184/97 z dnia 30.12.1997 roku (Dz. Urz. Woj. 
Opolskiego Nr 4 z dnia 27.02.1998 roku, poz. 15) 

3. Nr StM1   dla części  wsi  Staniszcze Małe (ok.1,3ha) uchwalony uchwałą Rady 
Miejskiej w Kolonowskiem Nr XXXVI/183/97 z dnia 30.12.1997 roku (Dz. Urz. Woj. 
Opolskiego Nr 4 z dnia 27.02.1998 roku, poz. 12) 

4.  Nr MG1 dla części miasta i gminy Kolonowskie (ok.302,5ha) uchwalony uchwałą 
Rady Miejskiej w Kolonowskiem Nr 111/18/98 z dnia 30.12.1998 roku 
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 12 z dnia 11.03.1999 roku, poz. 32) wraz ze zmianami: 

• uchwała Rady Miejskiej w Kolonowskiem Nr XVI/97/2000 z dnia 06.04.2000 
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 30 z dnia 09.05.2000 roku, poz. 145) 

• uchwała Rady Miejskiej w Kolonowskiem Nr XLII/224/2006 z dnia 27.10.2006 
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 95 z dnia 27.12.2006 roku, poz. 2777) 

• uchwała Rady Miejskiej w Kolonowskiem Nr VIII/46/2007 z dnia 29.06.2007 
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 59 z dnia 10.08.2007 roku, poz. 1841) 

• uchwała Rady Miejskiej w Kolonowskiem Nr XXXIV/265/09 z dnia 04.12.2009 
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 6 z dnia 27.01.2010 roku, poz. 85) 
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5. Nr MG2 obejmujący granicę polno-leśną i związane z tym grunty przeznaczone do 
zalesienia (ok. 72,5ha), uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Kolonowskiem 
Nr XXXIX/215/98 z dnia 27.04.1998 roku (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 15 z dnia 
10.06.1998 roku, poz. 79) wraz ze zmianą uchwaloną uchwałą Rady Miejskiej  
w Kolonowskiem Nr V/26/03 z dnia 27.09.2003 roku (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 31 
z dnia 29.04.2003 roku, poz. 730) 

6. Nr K2 dla części miasta Kolonowskie (ok.90ha) uchwalony uchwałą Rady Miejskiej 
w Kolonowskiem Nr VII/29/99 z dnia 09.03.1999 roku (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 
Nr 18 z dnia 22.06.1999 roku, poz. 61) wraz ze zmianami: 

• uchwała Rady Miejskiej w Kolonowskiem Nr XXIII/137/2000 z dnia 14.12.2000 
roku (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 1 z dnia 08.01.2001 roku, 
poz. 1), uchwała Rady Miejskiej w Kolonowskiem Nr XXXVI/181/06 
z dnia 20.02.2006 roku (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 26 z dnia 13.04.2006 roku, 
poz. 898) 

7. Nr StM2 stanowiący teren górniczy „Krasiejów" (ok.4ha), uchwalony uchwałą Rady 
Miejskiej w Kolonowskiem Nr XVII/106/2000 z dnia 18.05.2000 roku (Dz. Urz. Woj. 
Opolskiego Nr 39 z dnia 15.06.2000 roku, poz. 206) wraz ze zmianą uchwaloną 
uchwałą Nr XIII/69/04 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 23 lutego 2004 roku 
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 29 z dnia 07 maja 2004 roku, poz. 941) 

8. Nr StW2 dla części wsi Staniszcze Wielkie (ok.24ha) uchwalony uchwałą Rady 
Miejskiej w Kolonowskiem Nr X/53/99 z dnia 28.06.1999 roku (Dz. Urz. Woj. 
Opolskiego Nr 32  z dnia 08.09.1999 roku, poz. 201) 

9. Nr Spl dla części wsi Spórok (ok.0,5ha) uchwalony uchwałą Rady Miejskiej  
w Kolonowskiem   Nr VII/41/03 z dnia 16.06.2003 roku (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 66 
z dnia 03.09.2003 roku, poz. 1258) 

10. Nr StM3 dla działki Nr 1016 w Staniszczach Małych (ok.0,3ha), uchwalony uchwałą 
Rady Miejskiej w Kolonowskiem Nr XXX/217/2002 z dnia 11 maja 2002 roku 
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 60 z dnia 04.07.2002 roku, poz. 835). 

11. Nr 3 dla części miasta Kolonowskie (ok.90ha) uchwalony uchwałą Rady Miejskiej 
w Kolonowskiem Nr X/60/2003 z dnia 27 listopada 2003 roku (Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego Nr 6 z dnia 30 stycznia 2004 roku, poz. 116) wraz 
ze zmianą uchwaloną uchwałą Rady Miejskiej w Kolonowskiem Nr XXI/161/08 z dnia 
24.10.2008 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 99 z dnia 
15 grudnia 2008 roku, poz. 2314) 

12. Nr StM4 (ok.!20ha) dla części miejscowości Staniszcze Małe uchwalony uchwałą 
Rady Miejskiej w Kolonowskiem Nr XVIII/96/04 z dnia 08 czerwca 2004 roku 
(Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 54 z dnia  17 sierpnia 2004 roku, 
poz. 1551) wraz ze zmianą uchwaloną uchwałą Rady Miejskiej w Kolonowskiem 
Nr XIV/96/08  z  dnia 08  lutego  2008  roku  (Dziennik   Urzędowy   Województwa 
Opolskiego Nr 25 z dnia 09 kwietnia 2008 roku, poz.901) wraz ze zmianami: 

• uchwała Rady Miejskiej w Kolonowskiem Nr XXXII/262/13 z dnia 
28.10.2013 roku (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 12.11.2013 roku, poz. 2466) 

13. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 3 dla części miasta 
Kolonowskie – OSIEDLE FOSOWSKIE Uchwała Rady Miejskiej Kolonowskiego 
nr V/38/19 z dnia 25 marca 2019 roku (Dz. Woj. Opolskiego z dnia 18 kwietnia 
2019 roku, poz. 1537) 

- Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1. Decyzja nr In.6730.8.2015 z dnia 25.02.2016 dla inwestycji polegającej na budowie 
domu całodobowej opieki nad osobami starszymi na terenie położonym 
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w miejscowości Staniszcze Wielkie, na obejmującym działkę nr 90, k. m. 1, obręb 
Staniszcze Wielkie – gmina Kolonowskie. 

2. Decyzja nr GP.6730.07.2019 z dnia 21.08.2019 dla inwestycji polegającej na budowie 
zakładu produkcji wyrobów mleczarskich oraz budowę budynku magazynowego wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą na terenie położonym w miejscowości Staniszcze 
Wielkie, na obejmującym działki nr 944/2 i 944/6, k. m. 4, obręb Staniszcze Wielkie – 
gmina Kolonowskie. 

- Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących 

w posiadaniu Kanalizacji Gminy Kolonowskie „KGK” Sp. z o.o. na lata 2017–2021. 

2. Podstawowe pojęcia, definicje i użyte w opracowaniu skróty  

➢ aglomeracja – oznacza teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są 

wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane 

do oczyszczalni ścieków komunalnych lub do końcowego punktu zrzutu  
➢ końcowy punkt zrzutu ścieków komunalnych - należy przez to rozumieć miejsce 

przyłączenia systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w aglomeracji 

nieposiadającej oczyszczalni ścieków, do systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków 

komunalnych w aglomeracji posiadającej oczyszczalnię ścieków (art. 86 ust. 3 pkt 3 

ustawy - Prawo wodne) 
➢ ścieki komunalne - ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami 

przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane 

urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji 

i oczyszczania ścieków komunalnych  
➢ ścieki bytowe - ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz 

użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub 

funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące 

z tych budynków  
➢ ścieki przemysłowe - ścieki, niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi 

lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością 

handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich 

mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami 

kanalizacyjnymi tego zakładu  
➢ RLM (równoważna liczba mieszkańców) – wskaźnik określający ładunek substancji 

organicznych biologicznie rozkładalnych wyrażonych jako wskaźnik pięciodobowego 

biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT5), w ilości 60 g tlenu na dobę (art. 86 ust. 

3 punkt 2 ustawy Prawo wodne)  
➢ RLM aglomeracji – wskaźnik określający ładunek zanieczyszczeń odprowadzanych 

we wszystkich rodzajach ścieków powstających na terenie aglomeracji; dla potrzeb 
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KPOŚK RLM aglomeracji uwzględnia ścieki pochodzące od stałych mieszkańców 

aglomeracji (w przeliczeniu: 1 RLM aglomeracji = 1 stały mieszkaniec aglomeracji), 

ścieki pochodzące z przemysłu w aglomeracji (przy czym ładunek przelicza się zgodnie 

z art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo wodne), a także ścieki od osób czasowo 

przebywających w aglomeracji (w przeliczeniu: 1 RLM aglomeracji = 1 zarejestrowane 

miejsce noclegowe), odbierany systemem kanalizacji zbiorczej lub dostarczane w inny 

sposób do oczyszczalni ścieków w aglomeracji  
➢ stali mieszkańcy aglomeracji (Mk) – liczba osób zameldowanych na obszarze 

aglomeracji na pobyt stały oraz pobyt czasowy trwający nieprzerwanie dłużej niż 

3 miesiące w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji 

ludności i dowodach osobistych (Dz. U. 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.)  
➢ osoby czasowo przebywające w aglomeracji – liczba zarejestrowanych miejsc 

noclegowych w aglomeracji  
➢ wskaźnik koncentracji - to stosunek liczby stałych mieszkańców aglomeracji i osób 

czasowo przebywających w aglomeracji przewidywanej do obsługi przez planowaną 

do budowy sieć kanalizacyjną do długości tej sieci, doprowadzającej ścieki do 

oczyszczalni ścieków albo do końcowego punktu zrzutu ścieków komunalnych. 

Wskaźnik ten nie może być mniejszy od 120 stałych mieszkańców aglomeracji (Mk) 

i osób czasowo przebywających w aglomeracji na 1 km planowanej do budowy sieci 

kanalizacyjnej (w uzasadnionych przypadkach określonych w rozporządzeniu 

aglomeracyjnym dopuszcza się niższy wskaźnik - 90 Mk i osób czasowo 

przebywających w aglomeracji / 1km planowanej sieci). Wskaźnik ten odnosi się tylko 

do długości nowobudowanej sieci oraz liczby stałych mieszkańców aglomeracji i liczby 

osób czasowo przebywających w aglomeracji (obliczanej na podstawie liczby 

zarejestrowanych miejsc noclegowych), którzy zostaną do niej podłączeni. Wskaźnik 

wyliczany jest sumarycznie dla wszystkich miast i/lub miejscowości (wchodzących 

w skład aglomeracji), w obrębie których planuje się budowę sieci kanalizacyjnej 

 

3. Informacje dotyczące aglomeracji Kolonowskie wyznaczonej w 2005 r. 

i zmienionej w 2014 r. 

3.1. Informacje ogólne aglomeracji Kolonowskie  

Aglomeracja Kolonowskie została utworzona na podstawie Rozporządzenia Wojewody 

Opolskiego Nr0151/P/27/05 z dnia 8 września 2005 r. (Dziennik  Urzędowy Województwa 

Opolskiego Nr 60, poz. 1747) w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji 

Kolonowskie na obszarze gminy Kolonowskie. Aglomeracja kolonowskie została zmieniona 

w 2014 r. Nowe parametry aglomeracji wyznaczono zgodnie z zapisami Rozporządzenia 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 08E60146-1E49-4B65-867F-AACB7F97ADE0. podpisany Strona 8



 
 

Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wyznaczania obszaru i granic aglomeracji 

(Dz.U. 137, poz. 922). 

Aglomeracja Kolonowskie położona jest w południowo - wschodniej części województwa 

opolskiego w powiecie strzeleckim. Położona jest na terenie całej zurbanizowanej części 

gminy Kolonowskie, pozostały obszar stanowią głównie lasy i tereny upraw rolnych.  

3.2. Miejscowości wchodzące w skład istniejącej aglomeracji Kolonowskie: 

- Kolonowskie 
- Staniszcze Małe 
- Staniszcze Wielkie 
- Spórok 

3.3. Położenie terenu aglomeracji Kolonowskie 

Teren aglomeracji Kolonowskie położony jest w całości na obszarze Gminy Kolonowskie. 

Ma stosunkowo zróżnicowane ukształtowanie wysokościowe, a rzędne terenu kształtują się 

od 185 m n.p.m. w dolinie Małej Panwi w rejonie oczyszczalni ścieków w m. Staniszcze Małe 

do 210 m n.p.m. we wschodniej części miasta gminy Kolonowskie. Średni spadek terenu nie 

przekracza 1%.  
 Podstawową sieć hydrogeologiczną stanowi rzeka Mała Panew prawobrzeżny dopływ 

rzeki Odry przepływająca przez cały obszar gminy Kolonowskie z południowo - wschodniej do 

północno - zachodniej części gminy rozdzielając ją na dwie części – południowo – wschodnią 

i północno - zachodnią. Rzeka stanowi główny odbiornik wód deszczowych z terenu miasta 

oraz jest odbiornikiem oczyszczonych ścieków z oczyszczalni. 

 Aglomeracja Kolonowskie znajduje się częściowo na terenie Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych nr 333 (GZWP 333). Zbiornik ten należy do jednych z najbogatszych pod 

względem zasobności zbiorników wód podziemnych w Polsce. Jego powierzchnia wynosi 

1035 km2, z tego 785 km2 położone jest w województwie opolskim, pozostałe 250 km2 

w województwie śląskim. Wielkość dyspozycyjnych zasobów wodnych udokumentowana jest 

na 200÷225 tyś. m3/dobę. Jest on największym zbiornikiem wód podziemnych województwa 

opolskiego, zapewniającym dostawę wody dla miast Opole, Zawadzkie, Strzelce Opolskie, 

Gogolin i  wielu innych miejscowości o łącznym zaludnieniu ponad 4000 tys. Mieszkańców 

w ilości 100 tys. m3/dobę. 

Region istniejącej aglomeracji Kolonowskie to w przeważającej części użytki rolne i grunty 

leśne.  Region ma charakter przemysłowo - rolniczy z indywidualnymi gospodarstwami. 
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3.4. Informacje i wskaźniki, dla których w 2014r. wyznaczono aglomerację 
Kolonowskie1: 

1. Nazwa aglomeracji utworzonej. Kolonowskie 

2. 
Równoważna liczba mieszkańców (RLM) 

aglomeracji zgodnie z obowiązującym 

rozporządzeniem / uchwałą 
6013 

3. 
Liczba rzeczywistych mieszkańców 

aglomeracji  
5982 

4. 
Liczba mieszkańców korzystających z sieci 

kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków 
5982 

5. Gmina wiodąca w aglomeracji Kolonowskie 
6. Gminy w aglomeracji Kolonowskie 

7. 
Wykaz nazw miast i/lub miejscowości 

w aglomeracji, zgodnie z obowiązującym 

rozporządzeniem / uchwałą 

Kolonowskie 
Staniszcze Małe 

Staniszcze Wielkie 
Spórok 

8. 
Nazwa miejscowości, w której zlokalizowana 

jest oczyszczalnia ścieków 
Staniszcze Małe 

9. Przepustowość oczyszczalni ścieków Qśr.d 600 m3/d 

10. 
Ilość ścieków odprowadzanych siecią 

kanalizacyjną do oczyszczalni Qśr.d 
421 m3/d 

11. Odbiornik ścieków oczyszczonych  Rzeka Mała Panew 

12. 
Długość istniejącej sieci kanalizacyjnej 

w aglomeracji Kolonowskie 
55,90 km 

13. 
Długość sieci kanalizacyjnej w aglomeracji 

Kolonowskie planowanej do budowy 
0,00 m 

1 Rozporządzenie Wojewody Opolskiego Nr0151/P/27/05 z dnia 8 września 2005 r. (Dziennik  Urzędowy 
Województwa Opolskiego Nr 60, poz. 1747) w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji 
Kolonowskie na obszarze gminy Kolonowskie, 
 

4. Aktualne dane dotyczące aglomeracji Kolonowskie 
4.1. Dane demograficzne 

Liczbę rzeczywistych mieszkańców aglomeracji (RLM) ustalono jako sumę mieszkańców 

już podłączonych i planowanych do podłączenia do istniejącego i planowanego do budowy 

systemu kanalizacyjnego w aglomeracji (dane z UM Kolonowskie.) 
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Tabela nr 1.1. 
Zestawienie liczby stałych mieszkańców w aglomeracji i osób czasowo przebywających w aglomeracji  

Lp. Miejscowość 
Liczba stałych 
mieszkańców  

aglomeracji (Mk)2 

Liczba osób 
czasowo 

przebywających 
w aglomeracji3 

Łącznie liczba 
mieszkańców  
aglomeracji 
wg danych 

statystycznych z UM 
1.  Kolonowskie 3185 80 3265 
2. Staniszcze Małe 1013 6 1019 
3. Staniszcze Wielkie 950 90 1040 
4. Spórok 574 0 574 
 Razem:  5722 176 5898 

 
2  Zestawienie liczby stałych mieszkańców w aglomeracji Kolonowskie i osób czasowo przebywających 
(stan na dzień: 2020-01-01 – wg danych statystycznych UM Kolonowskie, stałe zameldowania 
+ czasowe zameldowania) 
3  Zestawienie liczby miejsc noclegowych wg danych z UM Kolonowskie 
 
Tabela nr 1.2. 
Analiza porównawcza liczby mieszkańców w aglomeracji z roku jej zmiany (2014r.) z aktualną liczbą 
mieszkańców w aglomeracji  (z 2020r.) 
 

Lp. Miejscowość 

Łącznie liczba 
Mieszkańców 
w aglomeracji 

(stałych i czasowych) 
z 2014 r.4 

 

Liczba 
mieszkańców 

w aglomeracji (stałych 
i czasowych) 
wg danych 

statystycznych UM 
z 2020 r. 5 

Spadek (-) 
/ wzrost (+) 

liczby 
mieszkańców 
od 2014 r do 

2020 r. 
1.  Kolonowskie 3432 3265 - 167 
2. Staniszcze Małe 1059 1019 - 40 
3. Staniszcze Wielkie 1035 1040 + 5 
4. Spórok 584 574 - 10 
 Aglomeracja Razem:  6238 5898 - 212 

 

4 Liczba mieszkańców w aglomeracji Kolonowskie wg opracowania: „Część opisowa PLAN 
AGLOMERACJI KOLONOWSKIE” rok opracowania 2014, opracowany przez mgr inż. Romualda 
Maciantowicza 
5 Zestawienie liczby stałych mieszkańców w aglomeracji Kolonowskie i osób czasowo przebywających 
(stan na dzień: 2020-01-01 – wg danych statystycznych UM Kolonowskie) 
 
Ilość mieszkańców na terenie Aglomeracji Kolonowskie wyznaczonej Uchwałą z roku 2014 

w stosunku do liczby mieszkańców przedmiotowego terenu wg statystyk UM Kolonowskie 

z dn. 01.01.2020 r. zmniejszyła się o 3,40%. 
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Tabela nr 1.3. 
Liczba personelu / uczniów lub pacjentów w budynkach użyteczności publicznej w aglomeracji   
 

Budynki użyteczności publicznej 

Lp. Nazwa instytucji użyteczności 
publicznej Adres 

Liczba personelu 
/ uczniów lub 

pacjentów 

1. 
Urząd Miejski w Kolonowskiem 
MGOPS 
Centrum Kultury i biblioteka 

Ul. Ks. Czerwionki 39, 
Kolonowskie 

25/0 
19/0 
9/0 

2. Kanalizacja Gminy Kolonowskie 
„KGK” Spółka z o.o. ul. Kolejowa 8, Kolonowskie 21/0 

3. Publiczna Szkoła Podstawowa 
Staniszcze Małe - Spórok ul. Szkolna 3, Staniszcze Małe 39/132 

4. Publiczne Przedszkole 
w Kolonowskiem 

ul. Ks. Czerwionki 10,  
Kolonowskie 4/37 

5. Publiczna Szkoła Podstawowa 
Staniszcze Wielkie – Kolonowskie 3 ul. Jana Pawła II 4, Kolonowskie 29/132 

6. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 
w Kolonowskiem 

ul. 1-Maja 5 
 30/187 

7. Publiczne Przedszkole 
w Staniszczach Wielkich 

ul. Kościelna 15, Staniszcze 
Wielkie 5/25 

4.2. Długości i rodzaj istniejącej sieci kanalizacyjnej  

Tabela nr 2.   
Zestawienie długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej i liczba osób korzystających z kanalizacji 
 

Lp. Miejscowość Kanalizacja Istniejąca 
Liczba 

mieszkańców  
aglomeracji 5 

Długość sieci 
kanalizacyjnej 

istniejącej 
w km6 

Uwagi 

1.  Kolonowskie 

Kanalizacja sanitarna 
grawitacyjna 

3265 

23,973  

Kanalizacja sanitarna 
tłoczna 2,302  

Kanalizacja razem 26,275  

2. Staniszcze Małe 

Kanalizacja sanitarna 
grawitacyjna 

1019 

9,458  

Kanalizacja sanitarna 
tłoczna 1,484  

Kanalizacja razem 10,942  

3. 
Staniszcze 

Wielkie 

Kanalizacja sanitarna 
grawitacyjna 1040 

8,836  

Kanalizacja razem 1,139  
Kanalizacja razem 9,478  
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Lp. Miejscowość Kanalizacja Istniejąca 
Liczba 

mieszkańców  
aglomeracji 5 

Długość sieci 
kanalizacyjnej 

istniejącej 
w km6 

Uwagi 

4. Spórok 

Kanalizacja sanitarna 
grawitacyjna 

574 

4,692  

Kanalizacja sanitarna 
tłoczna 4,786  

Kanalizacja ogólnospławna 
grawitacyjna 9,478  

5. Razem 
Aglomeracja: 

Kanalizacja sanitarna 
grawitacyjna 

5898 

46,959  

Kanalizacja sanitarna 
tłoczna 9,711  

Razem kanalizacja 
sanitarna 56,670 

 

5 Zestawienie liczby stałych mieszkańców w aglomeracji Kolonowskie i osób czasowo 
przebywających (wg danych statystycznych UM Kolonowskie) 
6 Zestawienie długości sieci kanalizacyjnej na podstawie danych przekazanych z UM i KGK 
Kolonowskie 

4.3. Informacja o istniejącej oczyszczalni ścieków  

 Wszystkie ścieki z obszaru aglomeracji Kolonowskie odprowadzane są do mechaniczno- 

-biologicznej oczyszczalni ścieków i tam oczyszczane. Oczyszczalnia położona jest 

w północno - zachodniej części gminy w m. Staniszcze Małe nad rzeka Mała Panew 

w granicach aglomeracji. 

 Oczyszczalnia przyjmuje ścieki sanitarne z miasta Kolonowskie oraz pozostałych 

miejscowości gminy Kolonowskie tj. z obszaru całej aglomeracji Kolonowskie. 

 Oczyszczalnia posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne nr ROŚ.6223-7/08 udzielone 

przez Starostę Strzeleckiego dnia 13.05.2008 r. oraz zmiana decyzją nr ROŚ.6223-10/09 

z dnia 20.04.2009 r. na wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych do wód rzeki 

Mała Panew  w ilości: 

- Qśr.dob.    = 600,0 m3/dobę 

- Qmax.dob.. = 780,0 m3/dobę. 

- Qmax.godz. =  68,0 m3/godz. 

 
Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]:   8070 RLM; 

 

 Układ technologiczny oczyszczalni stanowią: 

• pompownia główna, 

• stacja zlewna, 

• blok biologiczny złożony z dwóch reaktorów CMM 300, 

• separator piasku, 

• komora koagulacji, 
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• poletka osadowe, 

• wylot brzegowy do rzeki Mała Panew w km 38+490. 

 
Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków, zgodnie z danymi 

przedłożonymi w sprawozdaniu z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich (na podst. 

OS-5 za rok 2019, KGK Kolonowskie): 

• Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m3/dobę]:  526 m3/dobę; 

• Ścieki dowożone [m3/rok]:     3 m3/dobę; 

• Ilość ścieków oczyszczonych ogółem w roku 2019 [m3/rok]: 529 m3/dobę; 
 

Skład jakościowy  ścieków komunalnych powstających na terenie na aglomeracji: 
Tabela nr 3:  

Wskaźnik 
Wartość wskaźnika 

zanieczyszczeń 
Niepewność 

1 2 3 
BZT5 [mg/l] 713   121 

ChZTCr [mg/l] 244   380 
Zawiesina ogólna [mg/l] 124   275 
Węglowodory ropopochodne 

[mg/l] 
1,1.   0,2 

Na podstawie: Raport nr 026/1374/19 firmy EMITOR Sp.z o.o., z stycznia 2020r. dla ZGKiM sp. z o.o. 

Kolonowskie. 
 
Skład jakościowy  ścieków oczyszczonych: 
Tabela nr 4:  

Wskaźnik 
Wartość wskaźnika 

zanieczyszczeń 
Niepewność 

1 2 3 

BZT5 [mg/l] 18   3 

ChZTCr [mg/l] 91,4   380 

Zawiesina ogólna [mg/l] 15   275 
Węglowodory ropopochodne 

[mg/l] 
>0,10.   0,2 

Chlorki [mg/l] 138   3 

Siarczany[mg/l] 109   380 

Indeks fenolowy [mg/l] 0,0051   275 

Chrom >0,10   0,2 
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Wskaźnik 
Wartość wskaźnika 

zanieczyszczeń 
Niepewność 

1 2 3 
Miedź >0,050  

Ołów >0,15  

Nikiel >0,10  

Kadm >0,025  

Cynk >0,050  

Rtęć 0,0005  

Arsen >0,001  

Srebro >0,001  

Wanad >0,005  

Na podstawie: Raport nr 026/1374/19 firmy EMITOR Sp. z o.o., z stycznia 2020 r. dla ZGKiM 

sp. z o.o. Kolonowskie. 

4.4. Spis podmiotów wytwarzających ścieki przemysłowe wraz z ilością ścieków 
produkowanych w ciągu roku 

1. PAMAS Sp. z o.o., ul. Osowska 54, 46-024 Łubniany. 
- Ilość odprowadzanych ścieków w ciągu roku Q = 2860,0 m3/rok 
- średnia dobowa ilość ścieków Qśrd = 7,83 m3/dobę 
 

Skład jakościowy  ścieków: 

Wskaźnik 
Wartość wskaźnika 

zanieczyszczeń 
Niepewność 

1 2 3 
Azot azotynowy [mg/l] <0,0125 − 

Azot amonowy [mg/l] 21,0   2,1 

Fosfor ogólny [mg/l] 8,82   1,85 
 

2. PERI Polska Sp. z o.o., ul. Stołeczna 62,05-860 Płochocin. 
Ilość odprowadzanych ścieków w ciągu roku Q = 470,0 m3/rok 
- średnia dobowa ilość ścieków Qśrd = 1,29 m3/dobę 
 

Skład jakościowy  ścieków: 

Wskaźnik 
Wartość wskaźnika 

zanieczyszczeń 
Niepewność 

1 2 3 
Zawiesiny [mg/l] 95   17 

Węglowodory ropopochodne [mg/l] 0,42   0,09 
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4.5. Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem 
kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne 

Podstawowe informacje na temat istniejących na terenie aglomeracji indywidualnych systemów 
oczyszczania ścieków w aglomeracji przekazane przez UM Kolonowskie: 
 
Tabela nr 5:  

Lp. Adres 
Liczba mieszkańców  w aglomeracji 

obsługiwanych przez istniejące  
indywidualne oczyszczalnie ścieków 

Ilość 
indywidualnych 

oczyszczalni 
ścieków 

1.  Kolonowskie, 
ul. Haraszowskie 65a 4 1 

 Razem:  4 1 

4.6. Informacja o strefach ochronnych ujęć wody, zawierająca oznaczenie aktów prawa 
miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy 
i ograniczenia obowiązujące na tych terenach 

Zgodnie z art. 120 ustawy z dnia 26 lutego 2020 r. Prawo wodne (Dz. U. 2020, poz. 310, 

z późniejszymi zmianami) w celu zapewnienia zapewnieniu odpowiedniej jakości wód 

ujmowanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz 

zaopatrzenia zakładów wymagających wody wysokiej jakości, a także ochronie zasobów 

wodnych, służy ustanawianie:  
1) stref ochronnych ujęć wody, zwanych dalej „strefami ochronnymi”;  
2) obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, zwanych dalej „obszarami 

ochronnymi”. 
Strefę ochronną stanowi obszar, na którym obowiązują nakazy, zakazy i ograniczenia 

w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wód.  
Strefa ochronna obejmuje:  
1) wyłącznie teren ochrony bezpośredniej albo  
2) teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej.  

Strefę ochronną obejmującą wyłącznie teren ochrony bezpośredniej ustanawia się dla 

każdego ujęcia wody, z wyłączeniem ujęć wody służących do zwykłego korzystania z wód.  
Teren ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych obejmuje obszar zasilania ujęcia 

wody. Teren ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych wyznacza się na podstawie ustaleń 

zawartych w dokumentacji hydrogeologicznej tego ujęcia. Strefę ochronną ujęcia wód 

powierzchniowych określa się tak, aby trwale zapewnić jakość wody zgodną z przepisami oraz 

aby zabezpieczyć wydajność ujęcia wody. Strefę ochronną, o której mowa w ust. 1, wyznacza 

się na podstawie ustaleń zawartych w dokumentacji hydrologicznej tego ujęcia. Strefa 

ochronna ujęcia wody z potoku górskiego lub z górnego biegu rzeki może obejmować całą 

zlewnię cieku powyżej ujęcia wody. Granice terenu ochrony pośredniej oznacza się przez 
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umieszczenie, w punktach przecięcia się granic ze szlakami komunikacyjnymi oraz w innych 

charakterystycznych punktach terenu, tablic zawierających informacje o ustanowieniu strefy 

ochronnej.  
W granicach aglomeracji Kolonowskie występują tereny ochrony bezpośredniej, 

zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzje ustanawiające te strefy oraz 

zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.  

W rejonie aglomeracji Kolonowskie zlokalizowane jest ujęcie wody w miejscowości 

Kolonowskie ul. Kolejowa, rodzaj ujęcia: pobór wód podziemnych w studni nr 1, pobór wody 

zgodnie z ważnym pozwoleniem wodnoprawnym (nr ROŚ.6223-26/10 z dnia 15.10.2010 r. 

oraz zmiana decyzją nr ROŚ.6341.38.2017.HP z dnia 4.10.2017 r.).  
Dla w/w ujęcia ustanowiono strefę ochronną obejmującą wyłącznie teren ochrony 

bezpośredniej ujęcia wód podziemnych „Kolonowskie” w kształcie wygrodzonego 

czworoboku o wymiarach: 63mx27mx54mx47m.  

4.7. Informacja o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierającą 
oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, 
nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach 

Zgodnie z art. 120 ustawy z dnia 26 lutego 2020 r. Prawo wodne (Dz. U. 2020, poz. 310, 

z późniejszymi zmianami) obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych tzw. "obszary 

ochronne",  na których obowiązują zakazy oraz ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów 

lub korzystania z wód, w celu ochrony zasobów tych wód przed degradacją. 
Na obszarach ochronnych może być zakazane lub ograniczone wykonywanie robót lub 

czynności, które mogą spowodować trwałe zanieczyszczenie gruntów lub wód, obejmujących:  
1) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;  
2) rolnicze wykorzystanie ścieków;  
3) przechowywanie lub składowanie odpadów promieniotwórczych;  
4) stosowanie nawozów oraz środków ochrony roślin;  
5) budowę nowych dróg, linii kolejowych, lotnisk lub lądowisk;  
6) lokalizowanie zakładów przemysłowych oraz ferm chowu lub hodowli zwierząt;  
7) lokalizowanie magazynów produktów ropopochodnych oraz innych substancji, a także 

rurociągów do ich transportu;  
8) lokalizowanie składowisk odpadów niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne 

oraz obojętnych;  
9) mycie pojazdów mechanicznych;  
10) urządzanie parkingów, obozowisk oraz kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych 

do kąpieli;  
11) lokalizowanie cmentarzy oraz grzebanie martwych zwierząt;  
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12) wydobywanie kopalin;  
13) wykonywanie odwodnień budowlanych lub górniczych;  
14) używanie statków powietrznych do przeprowadzania zabiegów rolniczych;  
15) urządzanie pryzm kiszonkowych;  
16) chów lub hodowlę ryb, ich dokarmianie lub zanęcanie;  
17) lokalizowanie nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; 
18) składowanie opakowań po nawozach i środkach ochrony roślin;  
19) stosowanie i składowanie chemicznych środków zimowego utrzymania dróg. 

 

W granicach aglomeracji Kolonowskie nie występują obszary ochronne zbiorników wód 

śródlądowych, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające oznaczenie aktu prawa 

miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące 

na tych obszarach. 

4.8. Informacja o formach ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, zawierającą nazwę formy ochrony przyrody 
oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo 
wyznaczającego formę ochrony przyrody oraz informacje o obszarach mających 
znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 
tej ustawy 

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2018 r., poz. 

1614), formami ochrony przyrody są:  
1) parki narodowe;  
2) rezerwaty przyrody;  
3) parki krajobrazowe;  
4) obszary chronionego krajobrazu;  
5) obszary Natura 2000;  
6) pomniki przyrody;  
7) stanowiska dokumentacyjne;  
8) użytki ekologiczne;  
9) zespoły przyrodniczo-krajobrazowe;  
10) ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. 
 

Na obszarze istniejącej aglomeracji Kolonowskie występują obszary objęte formami 

ochrony przyrody wg art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 

2018 r., poz. 1614). Są to: 

• Obszar Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko–Turawskie, na obszarze którego leży 

cała miejscowości Spórok. Pozostały teren aglomeracji graniczy z tym obszarem. 
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Obszar ten ustanowiony został w ostatecznej formie Rozporządzeniem Wojewody 

Opolskiego Nr 0151/P/16/2006 z dnia 8 maja 2006 r. (Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego z 2006 r., Nr 33, poz. 1133) 

• Obszar NATURA 2000 Dolina Małej Panwi (PLH 160008) na części miejscowości 

Kolonowskie, głównie na użytkach rolnych. 

 Teren aglomeracji graniczy natomiast z Obszarem Chronionego Krajobrazu Lasy 

Stobrawsko–Turawskie. 

4.8. Obliczenie wytworzonego ładunku aglomeracji – RLM aglomeracji 

Obliczając ogólny ładunek należy uwzględniać:  

• 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,  

• ścieki przemysłowe (pochodzące z małych i średnich przedsiębiorstw i/lub działalności 

handlowej, składowej, transportowej, usługowej), odprowadzane do systemu zbierania lub 

oczyszczalni ścieków komunalnych – wielkość obliczona na podstawie ilości ścieków 

i zawartego w nich ładunku.  

Wyliczenie RLM aglomeracji:  

RLM = RLM (Mk)+RLM(prz)+RLM(czas)+RLM(IOŚ)  

gdzie:  

RLM – równoważna liczba mieszkańców aglomeracji.  

RLM (Mk) = – RLM, tj. równoważna liczba mieszkańców obejmująca ładunek generowany 

przez stałych mieszkańców aglomeracji oraz osoby czasowo zameldowane; przyjmuje się 

1 Mk =1RLM.  

RLM (prz) – RLM wynikająca z ładunku ścieków przemysłowych odprowadzanych do 

kanalizacji zbiorczej. RLM wyraża wielokrotność ładunku zanieczyszczeń w ściekach 

odprowadzanych z obiektów przemysłowych i usługowych w stosunku do jednostkowego 

ładunku zanieczyszczeń w ściekach z gospodarstw domowych, odprowadzanych od jednego 

mieszkańca/dobę.  

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

BZT5 z przemysłu należy przyjmować na podstawie rzeczywistych ilości ścieków 

odprowadzanych do oczyszczalni komunalnych oraz dokonanych pomiarów stężeń 

w ściekach surowych. Dla nowopowstałych zakładów ładunek BZT5 szacujemy na podstawie 

jednostkowych wskaźników ładunków zanieczyszczeń zależnych od rodzaju ścieków.  
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RLM (czas) – RLM wynikająca z ładunku ścieków pochodzących od osób czasowo 

przebywających w aglomeracji (zarejestrowane usługi noclegowe); przyjmuje się 1 RLM = 1 

zarejestrowane miejsce noclegowe. 

Ładunek BZT5 z przemysłu aglomeracji wynosi  

• ładunek = 7840 l/d * 0,0025kgO/l = 19,6 kg/d 

• RLM (prz)  = 19,6 kg/d / 0,06 kg/Mk*d = 327 

RLM(IOŚ) RLM, tj. równoważna liczba mieszkańców obejmująca ładunek generowany przez 

mieszkańców aglomeracji korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków 

(IOŚ); przyjmuje się 1 Mk =1RLM. 

• RLM(IOŚ) = 4 

Zestawienie RLM aglomeracji:  

➢ - mieszkańcy stali korzystający z sieci kanalizacji sanitarnej 5718 RLM 

➢ - mieszkańcy stali korzystający z indywidualnych systemów 

oczyszczania ścieków 4 RLM 

➢ osoby czasowo przebywające w aglomeracji 176 RLM 

➢ ścieki przemysłowe 327 RLM 

Ogółem aglomeracja 6225 RLM 

5. Koncepcja gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Kolonowskie 

po weryfikacji obszaru i granic aglomeracji. 

Na podstawie otrzymanych danych i materiałów z Urzędu Miasta Kolonowskie oraz 

Spółki Kanalizacja Gminy Kolonowskie Sp. z o.o. w Kolonowskiem dokonano analizy stanu 

uzbrojenia aglomeracji Kolonowskie w system kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnię, biorąc pod 

uwagę następujące parametry oraz elementy systemu zbierania i oczyszczania ścieków: 
- istniejącą sieć kanalizacyjną i planowaną do budowy sieć kanalizacyjną 

w aglomeracji,  
- możliwości oczyszczania ścieków dla generowanego ładunku ścieków w aglomeracji 

Kolonowskie, umożliwiającego osiąganie parametrów zgodnie z rozporządzeniem ściekowym, 
- aktualną (rzeczywistą) wielkość Równoważnej Liczby Mieszkańców (RLM) 

aglomeracji i Równoważną Liczbę Mieszkańców, dla której uchwalono aglomerację w 2005 r. 
Aglomeracja Kolonowskie jest skanalizowana w całości i nie przewiduje się rozbudowy 

systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej. 

Głównym wyznacznikiem aglomeracji jest wskaźnik koncentracji o wartości W=120 

mieszkańców / km sieci.  
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Wskaźnik koncentracji dla całej aglomeracji Kolonowskie w granicach ustanowionych 

w 2005 r. dla aktualnej liczby mieszkańców i zweryfikowanej długości sieci kanalizacyjnej 

istniejącej wynosi: Wagl. = MK/L kanal. = 5898/56,67 = 104 MK/L.kanal. 

6. Informacje i wskaźniki dla aglomeracji Kolonowskie po weryfikacji obszaru 

i granic aglomeracji. 

1. Nazwa aglomeracji Kolonowskie 

2. 
Równoważna liczba mieszkańców (RLM) dla 

aktualizowanego obszaru i granic aglomeracji  6225 

3. Liczba mieszkańców aglomeracji  5898 
4. Gmina wiodąca w aglomeracji Kolonowskie 
5. Gminy w aglomeracji Kolonowskie 

6. 

Wykaz nazw miast i/lub miejscowości 

wchodzących w skład aglomeracji Kolonowskie 

po zmianie obszaru i granic zgodnie 

z dołączonym załącznikiem graficznym 

Kolonowskie 
Staniszcze Małe 

Staniszcze Wielkie 
Spórok 

7. 
Nazwa miejscowości, w której zlokalizowana 

jest oczyszczalnia ścieków Kolonowskie 

8. 
Nazwa miejscowości, w której zlokalizowana 

jest oczyszczalnia ścieków Staniszcze Małe 

9. Przepustowość oczyszczalni ścieków  Qśr.d 600 m3/d 

10. 
Ilość ścieków odprowadzanych siecią 

kanalizacyjną do oczyszczalni Qśr.d 421 m3/d 

11. Odbiornik ścieków oczyszczonych  Rzeka Mała Panew 

12. 
Długość istniejącej sieci kanalizacyjnej 

w aglomeracji Kolonowskie 56,67 km 
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Uzasadnienie

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.)
w art. 92 nałożyła na Burmistrza Miasta i Gminy Kolonowskie obowiązek dokonania co 2 lata przeglądu
obszarów i granic aglomeracji, wyznaczonych na podstawie art. 87 ust. 1 ww. ustawy, z uwzględnieniem
kryterium ich utworzenia, o którym mowa w art. 86 ust. 1, oraz zaistniałych zmian równoważnej liczby
mieszkańców w aglomeracji i - w razie potrzeby - poinformowania Rady Miejskiej Kolonowskiego o
konieczności zmiany obszarów i granic aglomeracji lub konieczności jej likwidacji.

Rada Miejska Kolonowskiego wyznacza granice i obszar aglomeracji w drodze uchwały, po uprzednim
uzgodnieniu projektu uchwały, przygotowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Kolonowskie,
z właściwym dla gminy Zarządem Zlewni PWG Wody Polskie, a w zakresie obszarów objętych
przynajmniej jedną formą ochrony przyrody, o której mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 55 z późn. zm.), lub obszarów mających znaczenie dla
Wspólnoty, znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy – z właściwym
Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. Burmistrz Miasta i Gminy Kolonowskie dokonał
stosowanych uzgodnień z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu
(pismo znak: GL.ZZŚ.3.417.11.2020.MO z dnia 6.11.2020 r.) oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska w Opolu (pismo znak: WPN.600.163.2020.MG z dnia 03.10.2020 r.).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 86 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,
aglomeracja oznacza teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco
skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków
komunalnych albo do końcowego punktu zrzutu tych ścieków.

Wobec powyższego należy uznać za uzasadnione zmianę Uchwały NR V/70/2015 Sejmiku Województwa
Opolskiego z dnia 31 marca 2015 r. i wyznaczenie nowej aglomeracji Kolonowskie, uwzględniając przy
tym wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r.
w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1586) oraz Ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.).
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