Projekt
z dnia 23 maja 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY ISTEBNA
z dnia 3 czerwca 2016 r.
w sprawie zaopiniowania zweryfikowanej propozycji planu aglomeracji Istebna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz.
446) i art. 43 ust. 2b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz § 4 ust. 1
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie wyznaczania obszaru i granic aglomeracji
(Dz. U. z 2014 r. poz. 995).
§ 1. 1. Opiniuje pozytywnie zweryfikowaną propozycję planu aglomeracji Istebna oraz wyznaczenie
aglomeracji Istebna.
2. Zweryfikowana propozycja planu aglomeracji Istebna stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia.

Przewodniczący Rady
Artur Szmek
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................
Rady Gminy Istebna
z dnia 3 czerwca 2016 r.
Zweryfikowana propozycja planu aglomeracji Istebna
Załącznik Nr 1 do Wytycznych do tworzenia i zmiany aglomeracji. WERSJA 02/07/2014.
Propozycja
planu aglomeracji
ISTEBNA
(podać nazwę aglomeracji#)
powiat
CIESZYŃSKI
województwo
ŚLĄSKIE
Część opisowa
1. Podstawowe informacje na temat aglomeracji#
1. Nazwa aglomeracji: Istebna
2. Wielkość RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem / uchwałą: BRAK
3. Wielkość RLM aglomeracji planowanej do wyznaczenia: 7 475
4. Gmina wiodąca w aglomeracji: Istebna
5. Gminy w aglomeracji: Istebna
6. Wykaz nazw miast i/lub miejscowości w aglomeracji, zgodnie z dołączonym do wniosku załącznikiem
graficznym# :
wieś Istebna: Andziołówka, Burowie, Dzielec, Gazurowie, Gliniany, Haratykowie, Kawulowie, Kiepkowie,
Kohutowie, Kubalowie, Kulonkowie, Szarcowie, Michałkowie, Mikowie, Piła, Potoczki; Wojtaszowie,
Wojtkowie, Za Groń
wieś Jaworzynka: Bestwiny, Biłki, Buki, Czadeczka, Czepczory, Czerchla, Dragony, Duraje, Gorzałki
Kawuloki, Klimki, Krzyżowa, Łabaje, Łacki, Słowioki, Stańki, Szkawrany
wieś Koniaków: Dachtony, Gronik, Kadłuby, Legiery, Matyska, Odkrzas, Pustki, Szańce
7. Wykaz nazw miejscowości dołączanych do obszaru aglomeracji: BRAK
8. Wykaz nazw miejscowości wyłączanych z obszaru aglomeracji: BRAK
9. Nazwa miejscowości, w której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków:
wieś Istebna: Gliniane oraz Piła
wieś Jaworzynka: Czadeczka
wieś Koniaków: Pustki
W przypadku aglomeracji współtworzonej przez kilka gmin wniosek o wyznaczenie obszaru i granic
aglomeracji składa gmina wiodąca. W takim przypadku informacje i dane powinny być przedstawione
zarówno dla całej aglomeracji, jak i odrębnie dla gmin współtworzących aglomerację.
Złożenie wniosku o zmianę aglomeracji wymaga przedstawienia informacji dotyczącej rozporządzenia
wojewody lub uchwały sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia aglomeracji oraz przedstawienia
merytorycznego uzasadnienia takiego działania.
2. Adres wnioskodawcy (gminy, gminy wiodącej w aglomeracji)

Miejscowość: Istebna
Gmina: Istebna
Województwo: śląskie
Telefon: 33 855 65 00
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e-mail do kontaktu bieżącego: urzad@ug.istebna.pl
3. Dane kontaktowe osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku

1. Imię i nazwisko: Bogusław Juroszek
2. Telefon: 33 855 65 00 wew. 47
3. Fax: 33 855 65 00
4. E-mail: bjuroszek@ug.istebna.pl
4. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji
Lp.

Wyszczególnienie

Nie#

Tak5

1

2

3

4

1

1. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna zatwierdzony
Uchwałą XXXVIII/336/2002 Rady Gminy w Istebnej z dnia 09 października 2002 r.,
opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 5 / 2003 w dniu
06 lutego 2003 r. poz. 220.
2.Uchwała Nr V/41/2007 Rady Gminy Istebna z dnia 10 kwietnia 2007 r. w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna dla
obszaru obejmującego fragment działki nr 6809/1 położonej w miejscowości Istebna w
rejonie trasy biegowej na Kubalonce, opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego Nr 99/2007 w dniu 8 czerwca 2007 r. poz. 2004.
3. Uchwała Nr XVII/165/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 5 września 2008 r. w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary w
rejonie przysiółków Jasnowice w Istebnej i Zapasieki w Jaworzynce opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 202/2008 w dniu 19 listopada
2008 r. poz. 3754.
4. Uchwała Nr XXI/215/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 92/2009 w dniu 29.05.2009 r.
poz. 2003.
5. Uchwała Nr XXIV/231/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 6 lipca 2009 r. w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Istebna,
obejmującej obszary w rejonie wyciągów pod Złotym Groniem i góry Złoty Groń w
Istebnej, przysiółków Brzestowe, Jasnowice, Na Las, Za Gliniane, Pietraszonka i
Kubalonka w Istebnej, w rejonie góry Wawrzaczów Groń, Trójstyku, doliny rzeki
Czadeczki, przysiółków Duraje, Zapasieki, Klimki, Łupienie i Biłki w Jaworzynce oraz
w rejonie przysiółka Bronckówki w Koniakowie,
opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 158/2009 w dniu 3 września 2009 r. poz.
3026.
6. Uchwała Nr VI/24/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna,
obejmującego obszary w rejonie przysiółków Kubalonka, Olecki, Leszczyna, Tartak,
Olza, pod Złotym Groniem, Dzielec, Szymcze, Suszki, Jasnowice, Beskid w Istebnej,
przysiółków Czerchla, Klimki, Stańki, Bestwiny, Łupienie w Jaworzynce, przysiółków
Bukowina, Legiery, Gronik w Koniakowie opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego Nr 144/2011 w dniu 06 lipca 2011 r. poz. 2690.
7. Uchwała Nr XXV/227/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna,
obejmującego obszary w rejonie przysiółków Olecki, Stecówka, Pietraszonka,
Andziołówka, Suszki w Istebnej, przysiółków Czerchla, Łacki, Trójstyk, Czadeczka w
Jaworzynce, przysiółków Kadłuby, Deje w Koniakowie opublikowana w Dzienniku
Województwa Śląskiego poz. 2631 w dniu 20 marca 2013 r.
8. Uchwała nr XXXIII/316/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna,
obejmującego obszar w rejonie przysiółka Gliniane w Istebnej opublikowana w
Dzienniku Województwa Śląskiego poz. 1107 w dniu 26 lutego 2014 r.
9. Uchwała NR IX/58/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna,
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obejmującego obszary w rejonie szczytu Złotego Gronia oraz obszary w rejonie
przysiółków Olza, Beskid, Dzielec, Gliniane i Tartak w Istebnej opublikowana w
Dzienniku Województwa Śląskiego poz. 3989 w dniu 17 lipca 2015r.
Uchwała nr XXXVI/342/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie
uchwalenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Istebna"
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych
Inne (wymienić) Koncepcja programowo przestrzenna gospodarki wodno – ściekowej
gminy

x
x
x

5. Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w obrębie aglomeracji
5.1. Informacje na temat długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających
z istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z
sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie zostały pozyskane środki finansowe.
Tabela

Lp
.

1

1.

Kanalizacja istniejąca

Długość
[km]

2

3

Sanitarna
grawitacyjna
Sanitarna tłoczna
Ogólnospławna
grawitacyjna
Ogólnospławna
tłoczna
Razem

1
2
3
4

Sieć

istniejąca

Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji
Osoby czasowa
Liczba
przebywające na
mieszkańców
Osoby czasowo
terenie aglomeracji
planowanych
przebywające
planowane do
do podłączenia
na terenie
podłączenia do
do istniejącej
aglomeracji#
istniejącej sieci
sieci kan.
kan.
5
6
7

Mieszkańc
y

4

Sumaryczna
liczba osób
[kol 4 + kol
5 + kol. 6 +
kol. 7]
8

Uwagi

9

84,55
3,5
0

3864

125

3215

0

7204

3864

125

3215

0

7204

brak

0
88,05

Tabela 2. Sieć, na której wykonanie zostały pozyskane środki finansowe

Lp.
1

1
2
3
4

Kanalizacja istniejąca
2

Sanitarna grawitacyjna
Sanitarna tłoczna
Ogólnospławna grawitacyjna
Ogólnospławna tłoczna
Razem

Długość
[km]

Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji
Osoby czasowo
Sumaryczna
przebywające na
Mieszkańcy
liczba osób
terenie
[kol 4 + kol 5]
#
aglomeracji

3

4

0
0
0
0
0

0
0

5

6

0

0

0

0

Uwagi (źródło
finansowania)
7

nie dotyczy

Należy zwrócić uwagę na 2 szczególne przypadki:
Sytuacja 1
Sieć ogólnospławna została zamieniona w kanalizację deszczową, a ładunek z tej sieci zostanie „przepięty” do
nowobudowanej kanalizacji sanitarnej. W takim przypadku osoby korzystające uprzednio z sieci
ogólnospławnej należy usunąć z wykazu osób korzystających z sieci na terenie aglomeracji, wykazać je należy
natomiast jako osoby planowane do podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej mającej zastąpić odcinek
kanalizacji ogólnospławnej.
Sytuacja 2
Na terenie aglomeracji funkcjonuje sieć kanalizacyjna, jednak ścieki zbierane tą siecią nie są oczyszczane
(brak odprowadzenia do oczyszczalni ścieków). W takim przypadku należy wykazać długość sieci istniejącej,
ale nie wykazywać osób do niej podłączonych jako korzystających z sieci. Dopiero w przypadku dobudowania
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fragmentów sieci łączących istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków należy te osoby
wykazać jako podłączone do zbiorczego systemu kanalizacji.
5.2. Informacje na temat długości i rodzaju planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w celu
dostosowania aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r.
dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) oraz liczby osób korzystających z
planowanej sieci kanalizacyjnej.
5.2.1. Sieć
na 1 km sieci#.

kanalizacyjna

o

wskaźniku

długości

sieci

nie

mniejszym

niż

120

osób

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

Kanalizacja planowana do
wykonania

1

1
2
3
4

Długość
[km]

2

Sanitarna grawitacyjna
Sanitarna tłoczna
Ogólnospławna grawitacyjna
Ogólnospławna tłoczna
Razem

Liczba osób, które zostaną podłączone do planowanej do
wykonania kanalizacji
Osoby czasowo
Sumaryczna
Mieszkańcy
przebywające na
liczba osób
terenie aglomeracji#
[kol 4 + kol 5]

3

4

5

6

0
0
0
0
0

0

0

0

Uwagi
7

nie dotyczy

Wskaźnik długości sieci > 120 mieszkańców na 1 km sieci
Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru
o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na1 km sieci).
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]
0
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji, którzy
0
będą obsługiwani przez planowaną do wykonania sieć kanalizacyjną [kol. 6 - razem]
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających
na terenie aglomeracji [kol. 6 - razem] / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania
nie dotyczy
[kol. 3 - razem]
5.2.2. Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na 1 km sieci.

Wykaz miast i/lub miejscowości (wchodzących w skład aglomeracji), w obrębie których planuje się
wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, wraz ze wskazaniem charakteru obszaru (obszar objęty formą
ochrony przyrody zgodnie z ustawą o ochronie przyrody – określić jakiej; teren strefy ochronnej ujęcia
wody etc.):
Koniaków Kadłuby, Matyska i Istebna Matyska. Obszar nie objęty żadną formą ochrony przyrody oraz
nie posiada stref ochronnych ujęć wody. Podstawą korzystania ze zmniejszonego wskaźnika długości
sieci jest §3 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu
wyznaczania obszaru i granic aglomeracji.
Lp.
1

1
2

Kanalizacja planowana do
realizacji
2

Sanitarna grawitacyjna
Sanitarna tłoczna
Razem

Długość
[km]
3

2,20
0,80
3,00
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Liczba osób, które będą obsługiwane przez planowaną do
wykonania kanalizację
Osoby czasowo
sumaryczna liczba
mieszkańcy
przebywające na
osób
terenie aglomeracji6
[kol 4 + kol 5]
4

5

6

170

101

271

170

101

271

Uwagi
7

Projektowana
sieć
kanalizacyjna
Matyska,
Kadłuby
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Wskaźnik długości sieci 90÷120 mieszkańców na 1 km sieci
Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru
o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na 1 km sieci)
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]
3,00
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji, którzy
271
będą obsługiwani przez planowaną do wykonania sieć kanalizacyjną [kol. 6 - razem]
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na
terenie aglomeracji [kol. 6 - razem]/długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol.
90,33
3 - razem]
5.3. Informacje na temat długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej oraz liczby osób korzystających sieci
kanalizacyjnej po dostosowaniu aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21
maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG).

Lp.

Kanalizacja istniejąca i
planowana

1

1
2
3
4

Długość
[km]

2

Sanitarna grawitacyjna
Sanitarna tłoczna
Ogólnospławna grawitacyjna
Ogólnospławna tłoczna
Razem

Liczba osób korzystających z kanalizacji po dostosowaniu
aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie
91/271/EWG
Osoby czasowo
sumaryczna liczba
mieszkańcy
przebywające na
osób
terenie aglomeracji6
[kol 4 + kol 5]

3

4

5

6

86,75
4,30
0,00
0,00

4159

3316

7475

91,05

4159

3316

7475

Uwagi

7

Uwzględniono
również
mieszkańców,
którzy są
planowani do
podłączenia do
istniejącej sieci
kanalizacyjnej

6. Opis gospodarki ściekowej w aglomeracji
6.1. Informacje na temat oczyszczalni ścieków.#
6.1.1. Oczyszczalnia Istebna Gliniane
Nazwa oczyszczalni ścieków: Istebna Gliniane
Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres): Gmina Istebna, wieś Istebna, nr działki 2243/1
Dane kontaktowe (telefon, e-mail, fax):
Urząd Gminy w Istebnej Referat Usług Komunalnych
Tel. 33 855 65 00 wew. 50, fax 33 855 65 00
e-mail: komunalny@ug.istebna.pl
Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska (data, znak, oznaczenie
organu, termin ważności decyzji):
Znak: WS.W.6223-00007/08
Data wydania: 06.06.2008
Oznaczenie organu: Starosta Cieszyński
Termin ważności: 31.01.2018 r.
Przepustowość oczyszczalni:
średnia [m3 /d]: 200
maksymalna godzinowa [m3 /h]: 8,33
maksymalna roczna [m3 /rok]: 73 000
Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: 1880
Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni
w ostatnim sprawozdaniu z realizacji KPOŚK:
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Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m3 /d]: 189
Ścieki dowożone [m3 /d]: 0
Średnie obciążenie oczyszczalni [m3 /d]: 189
Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m3 /rok]: 68 885
Przewidywane średnie obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji
sanitarnej [m3 /d]: 189
Przewidywana ilość ścieków oczyszczanych w roku po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji
sanitarne [m3 /rok]: 68 885

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych
Wskaźnik

Wartość
(średnioroczna z pomiarów)

Uwagi

1

2
3
BZT5 [mgO2 /l]
880
1 pomiar
ChZTCr [mgO2 /l]
1400
1 pomiar
Zawiesina ogólna [mg/l]
642
1 pomiar
Fosfor ogólny [mgP/l]
16
1 pomiar
Azot ogólny [mgN/l]
115
1 pomiar
Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych#
Wartość lub % redukcji zgodnie
Wartość
Wskaźnik
z pozwoleniem wodnoprawnym
(średnioroczna z pomiarów)
1
2
3
BZT5 [mgO2 /l]
40
24
ChZTCr [mgO2 /l]
150
89,4
Zawiesina ogólna [mg/l]
50
24,4
Fosfor ogólny [mgP/l]
nie dotyczy
nie dotyczy
Azot ogólny [mgN/l]
nie dotyczy
nie dotyczy
Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:
Nazwa cieku: Potok Gliniane
Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych:
W1 w km 0+707 i W2 w km 0+914
Współrzędne geograficzne wylotu:
W1 49º 33' 27'' N, 18º 53' 09'' E
W2 49º 33' 29'' N 18º 53' 08'' E
#
Typ oczyszczalni ścieków
B - oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków
x
Non B - oczyszczalnia biologiczna niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków
PUB1 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N),
fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji ≥ 100 000 RLM
non PUB1 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków
w zakresie usuwania N i/lub P
PUB2 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N),
fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji < 100 000 RLM
non PUB2 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków
w zakresie usuwania N i/lub P
Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu budowy, rozbudowy lub
modernizacji oczyszczalni:
Wykonano remont reaktora biologicznego BOS 1. Jest planowana dalsza modernizacja oczyszczalni
polegająca na remoncie reaktora biologicznego BOS 2 oraz na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni
na podstawie opracowanej dokumentacji.
6.1.2. Oczyszczalnia Jaworzynka Czadeczka
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Nazwa oczyszczalni ścieków: Jaworzynka Czadeczka
Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres): Gmina Istebna, wieś Jaworzynka,
działka nr 906
Dane kontaktowe (telefon, e-mail, fax):
Urząd Gminy w Istebnej Referat Usług Komunalnych
Tel. 33 855 65 00 wew. 50, fax 33 855 65 00
e-mail: komunalny@ug.istebna.pl
Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska (data, znak, oznaczenie
organu, termin ważności decyzji):
Znak: WS.W.6223-00097/08
Data wydania: 30.07.2008
Oznaczenie organu: Starosta Cieszyński
Termin ważności: 31.08.2018
Przepustowość oczyszczalni:
średnia [m3 /d]: 120
maksymalna godzinowa [m3 /h]: 7,5
maksymalna roczna [m3 /rok]: 43 800
Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: 1075
Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni
w ostatnim sprawozdaniu z realizacji KPOŚK:

ścieków,

zgodnie

z

danymi

przedłożonymi

Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m3 /d]: 109
Ścieki dowożone [m3 /d]: 0
Średnie obciążenie oczyszczalni [m3 /d]: 109
Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m3 /rok]: 39 896
Przewidywane średnie obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji
sanitarnej [m3 /d]: 109
Przewidywana ilość ścieków oczyszczanych w roku po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji
sanitarne [m3 /rok]: 39 896

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych
Wartość
Wskaźnik
Uwagi
(średnioroczna z pomiarów)
1
2
3
BZT5 [mgO2 /l]
580
1 pomiar
ChZTCr [mgO2 /l]
1990
1 pomiar
Zawiesina ogólna [mg/l]
569
1 pomiar
Fosfor ogólny [mgP/l]
18
1 pomiar
Azot ogólny [mgN/l]
149
1 pomiar
Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych#
Wartość lub % redukcji zgodnie
Wartość
Wskaźnik
z pozwoleniem wodnoprawnym
(średnioroczna z pomiarów)
1
2
3
BZT5 [mgO2 /l]
40
19,3
ChZTCr [mgO2 /l]
150
78,5
Zawiesina ogólna [mg/l]
50
18,7
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Fosfor ogólny [mgP/l]
Azot ogólny [mgN/l]

nie dotyczy
nie dotyczy

nie dotyczy
nie dotyczy

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:
Nazwa cieku: Potok Słowiokowski (dopływ rzeki
Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków
Czadeczka w km 3+540)
oczyszczonych: 0+087
Współrzędne geograficzne wylotu: 49° 32' 23" N 18° 52' 58" E
Typ oczyszczalni ścieków#
B - oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków
X
Non B - oczyszczalnia biologiczna niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków
PUB1 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu
(P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji ≥ 100 000 RLM
non PUB1 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków
w zakresie usuwania N i/lub P
PUB2 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu
(P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji < 100 000 RLM
non PUB2 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków
w zakresie usuwania N i/lub P
Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu budowy, rozbudowy lub
modernizacji oczyszczalni:
6.1.3. Oczyszczalnia Koniaków Pustki
Nazwa oczyszczalni ścieków: Koniaków Pustki
Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres): Gmina Istebna, wieś Koniaków, działka nr 190, 191 i 205
Dane kontaktowe (telefon, e-mail, fax):
Urząd Gminy w Istebnej Referat Usług Komunalnych
Tel. 33 855 65 00 wew. 50, fax 33 855 65 00
e-mail: komunalny@ug.istebna.pl
Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska (data, znak, oznaczenie
organu, termin ważności decyzji):
Znak: WS.6341.111.2015
Data wydania: 20.08.2015
Oznaczenie organu: Starosta Cieszyński
Termin ważności: 30.06.2025
Przepustowość oczyszczalni:
średnia [m3 /d]: 100
maksymalna godzinowa [m3 /h]: 6,25
maksymalna roczna [m3 /rok]: 36 500
Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: 800
Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni
w ostatnim sprawozdaniu z realizacji KPOŚK:

ścieków,

zgodnie

z

danymi

przedłożonymi

Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m3 /d]: 71
Ścieki dowożone [m3 /d]: 0
Średnie obciążenie oczyszczalni [m3 /d]: 71
Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m3 /rok]: 26 061
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Przewidywane średnie obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji
sanitarnej [m3 /d]: 100
Przewidywana ilość ścieków oczyszczanych w roku po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji
sanitarne [m3 /rok]: 36 500

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych
Wskaźnik

Wartość
(średnioroczna z pomiarów)

Uwagi

1
2
3
BZT5 [mgO2 /l]
880
1 pomiar
ChZTCr [mgO2 /l]
1860
1 pomiar
Zawiesina ogólna [mg/l]
624
1 pomiar
Fosfor ogólny [mgP/l]
14
1 pomiar
Azot ogólny [mgN/l]
106
1 pomiar
#
Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych
Wartość lub % redukcji zgodnie
Wartość
Wskaźnik
z pozwoleniem wodnoprawnym
(średnioroczna z pomiarów)
1
2
3
BZT5 [mgO2 /l]
25
18,6
ChZTCr [mgO2 /l]
125
59,8
Zawiesina ogólna [mg/l]
35
18,5
Fosfor ogólny [mgP/l]
nie dotyczy
nie dotyczy
Azot ogólny [mgN/l]
nie dotyczy
nie dotyczy
Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:
Nazwa cieku: potok „Pod Pustkami” (dopływ rzeki Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków
Czadeczka)
oczyszczonych: 0+585
Współrzędne geograficzne wylotu: 49º 32' 60'' N
18º 56' 10'' E
Typ oczyszczalni ścieków#
B - oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków
X
Non B - oczyszczalnia biologiczna niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków
PUB1 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N),
fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji ≥ 100 000 RLM
non PUB1 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków
w zakresie usuwania N i/lub P
PUB2 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N),
fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji < 100 000 RLM
non PUB2 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków
w zakresie usuwania N i/lub P
Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu budowy, rozbudowy lub
modernizacji oczyszczalni:
Demontaż istniejącego reaktora BOS i budowa nowego żelbetowego bloku biologicznego. Adaptacja
istniejących budynków na cele związane z odwadnianiem i magazynowaniem osadu. Budowa nowego
wylotu ścieków oczyszczonych. Wymiana istniejących instalacji i urządzeń technologicznych.
6.1.4. Oczyszczalnia Istebna Tartak
Nazwa oczyszczalni ścieków: Istebna Tartak
Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres): Gmina Istebna, wieś Istebna, działka nr 3233/1
Dane kontaktowe (telefon, e-mail, fax):
Urząd Gminy w Istebnej Referat Usług Komunalnych
Tel. 33 855 65 00 wew. 50, fax 33 855 65 00
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e-mail: komunalny@ug.istebna.pl
Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska (data, znak, oznaczenie
organu, termin ważności decyzji):
Znak: WS-6331.00006.2011
Data wydania: 14.02.2011
Oznaczenie organu: Starosta Cieszyński
Termin ważności: 13.02.2021
Przepustowość oczyszczalni:
średnia [m3 /d]: 200
maksymalna godzinowa [m3 /h]: 12,5
maksymalna roczna [m3 /rok]: 73 000
Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: 1 212
Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni
w ostatnim sprawozdaniu z realizacji KPOŚK:

ścieków,

zgodnie

z

danymi

przedłożonymi

Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m3 /d]: 144
Ścieki dowożone [m3 /d]: 2,62
Średnie obciążenie oczyszczalni [m3 /d]: 144
Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m3 /rok]: 52 442
Przewidywane średnie obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji
sanitarnej [m3 /d]: 144
Przewidywana ilość ścieków oczyszczanych w roku po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji
sanitarne [m3 /rok]: 52 442

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych
Wartość
Wskaźnik
Uwagi
(średnioroczna z pomiarów)
1
2
3
BZT5 [mgO2 /l]
960
1 pomiar
ChZTCr [mgO2 /l]
4650
1 pomiar
Zawiesina ogólna [mg/l]
729
1 pomiar
Fosfor ogólny [mgP/l]
16,4
1 pomiar
Azot ogólny [mgN/l]
101,7
1 pomiar
Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych#
Wartość lub % redukcji zgodnie
Wartość
Wskaźnik
z pozwoleniem wodnoprawnym
(średnioroczna z pomiarów)
1
2
3
BZT5 [mgO2 /l]
40
15,3
ChZTCr [mgO2 /l]
150
73,5
Zawiesina ogólna [mg/l]
50
15,2
Fosfor ogólny [mgP/l]
nie dotyczy
nie dotyczy
Azot ogólny [mgN/l]
nie dotyczy
nie dotyczy
Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:
Nazwa cieku: rzeka Olza
Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków
oczyszczonych: 78+690
Współrzędne geograficzne wylotu: 49º 34' 15'' N
18º 53' 40'' E
#
Typ oczyszczalni ścieków
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B - oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków
Non B - oczyszczalnia biologiczna niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków
PUB1 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu
(P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji ≥ 100 000 RLM
non PUB1 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków
w zakresie usuwania N i/lub P
PUB2 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu
(P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji < 100 000 RLM
non PUB2 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków
w zakresie usuwania N i/lub P
Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu budowy, rozbudowy lub
modernizacji oczyszczalni:
Planowana jest rozbudowa oczyszczalni ścieków z uwagi na wzrost ilości osób czasowo
przebywających na obszarze aglomeracji (wypoczynek letni i zimowy, rozwój ośrodków
turystycznych – wyciągi narciarskie oraz zwiększenie obszaru dla zabudowy mieszkaniowej.
Projektowana wydajność oczyszczalni po rozbudowie wzrośnie z 1212 do 3127 RLM.

X

6.2. Informacje dotyczące indywidualnych systemów oczyszczania ścieków obsługujących mieszkańców
aglomeracji

Podstawowe informacje na temat istniejących na terenie aglomeracji indywidualnych systemów
oczyszczania ścieków oraz zamierzeń inwestycyjnych w tym zakresie:
Na terenie aglomeracji istnieje 168 szczelnych zbiorników bezodpływowych, do których podłączonych
jest 125 mieszkańców. Na terenie aglomeracji brak jest przydomowych oczyszczalni ścieków. Planuje
się podłączenie wszystkich 125 mieszkańców korzystających ze zbiorników bezodpływowych do sieci
kanalizacyjnej.
6.3. Informacje dotyczące końcowego punktu zrzutu (w przypadku braku oczyszczalni ścieków na
terenie aglomeracji)

Końcowy punkt zrzutu: nie dotyczy
Nazwa aglomeracji, do której będą odprowadzane
ścieki:

Współrzędne geograficzne końcowego punktu
zrzutu:

nie dotyczy
nie dotyczy
Nazwa oraz typ oczyszczalni ścieków, do której będą odprowadzane ścieki komunalne:
nie dotyczy
6.4. Informacje o średniej dobowej ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie
aglomeracji oraz ich składzie jakościowym.

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji [m3 /d]: 515,62m3 /d w tym:
- ścieki odprowadzane do kanalizacji : 513 m3 /d,
- szacunkowa ilość ścieków odprowadzanych do zbiorników bezodpływowych: 2,62 m3 /d
Wartość wskaźnika
Wskaźnik
Uwagi
zanieczyszczeń
1

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

2

3

703 / 19
1845 / 68
546 / 18
14 / nie dotyczy
103 /nie dotyczy

surowe / oczyszczone
surowe / oczyszczone
surowe / oczyszczone
surowe / oczyszczone
surowe / oczyszczone

6.5. Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady
do systemu kanalizacji zbiorczej.

Wykaz zakładów przemysłowych oraz określenie charakteru zakładów usługowych podłączonych do
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systemu kanalizacji zbiorczej: nie dotyczy
Ilość ścieków przemysłowych (powstających w zakładach przemysłowych i usługowych),
odprowadzanych do kanalizacji [m
3 /d: nie dotyczy
Ładunek zanieczyszczeń
Wartość wskaźnika
odprowadzany w ciągu doby
Wskaźnik
zanieczyszczeń
[g/d]
1
2
3
BZT5 [mgO2 /l]
nie dotyczy
nie dotyczy
ChZTCr [mgO2 /l]
nie dotyczy
nie dotyczy
Zawiesina ogólna [mg/l]
nie dotyczy
nie dotyczy
Fosfor ogólny [mgP/l]
nie dotyczy
nie dotyczy
Azot ogólny [mgN/l]
nie dotyczy
nie dotyczy
……………
nie dotyczy
nie dotyczy
6.6. Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.

Wykaz zakładów przemysłowych oraz określenie charakteru zakładów usługowych planowanych do
podłączenia do systemu kanalizacji zbiorczej:
Nie jest planowane podłączenie zakładów przemysłowych
Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady planowane do podłączenia do kanalizacji
[m3 /d]: nie dotyczy
Ładunek zanieczyszczeń
Wartość wskaźnika
odprowadzany w ciągu doby
Wskaźnik
zanieczyszczeń
przez zakłady planowane do
podłączenia [g/d]#
1
2
3
BZT5 [mgO2 /l]
nie dotyczy
nie dotyczy
ChZTCr [mgO2 /l]
nie dotyczy
nie dotyczy
Zawiesina ogólna [mg/l]
nie dotyczy
nie dotyczy
Fosfor ogólny [mgP/l]
nie dotyczy
nie dotyczy
Azot ogólny [mgN/l]
nie dotyczy
nie dotyczy
……….
nie dotyczy
nie dotyczy
6.7. Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.

Wyszczególnienie:
Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.1
Tab. 1 kol. 4)
Liczba mieszkańców planowana do podłączenia do istniejącej sieci
kanalizacyjnej
Liczba mieszkańców, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na
której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane
(pkt 5.1 Tab. 2 kol. 4)
Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej sieci
kanalizacyjnej (pkt 5.2.1 kol. 4 + pkt 5.2.2 kol. 4)
Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej (pkt
5.1 Tab. 1 kol. 5)
Liczba osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji planowanych do
podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej
Liczba osób czasowo przebywających, planowanych do przyłączenia do sieci
kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane (pkt 5.1
Tab. 2 kol. 5)
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Liczba osób czasowo przebywających planowanych do podłączenia do
projektowanej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.2.1 kol. 5 + pkt 5.2.2 kol. 5)
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków
odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z
istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 6.5 / 60 g/d]
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków,
który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe
planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 6.6 / 60 g/d]
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)

101
0
0

0
7 475

7. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, występujących na obszarze aglomeracji, obejmujących
tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego
lub decyzje ustanawiające te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.
Na obszarze aglomeracji nie występują strefy ochrony ujęć wody.
8. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, występujących na obszarze
aglomeracji, zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy,
nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.
Na obszarze aglomeracji nie występują obszary ochronne zbiorników śródlądowych.
9. Informacje o formach ochrony przyrody, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające nazwę
formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony
przyrody.

Niewielka część aglomeracji znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego
utworzonego Rozporządzeniem nr 10/98 Wojewody Bielskiego z dnia 16 czerwca 1998 (Dz. Urz. Woj.
Biel. Nr 9/98, poz. 111).
Niewielka część aglomeracji znajduje się w obszarze natura 2000. Podstawa prawa: DECYZJA
KOMISJI z dnia 25 stycznia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG pierwszy
zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na alpejski region
biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 271) (2008/218/WE).
Na obszarze aglomeracji znajduje się jeden pomnik przyrody: grupa trzech sztuk Lip drobnolistnych o
obwodzie 240-400, 330, wysokości ok. 30 m, wiek około 150-250 lat. Akt prawny: Rozporządzenie nr
3/95 Wojewody Bielskiego z dnia 25 lutego 1995 r. w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody
10. Poprawność wykonania części graficznej.
Lp.

Wyszczególnienie

Nie#

Tak12

2

3

4

1

1
2
3
4
5
6

Część graficzna została wykonana na mapie topograficznej
w skali 1: 10 000, a w przypadku jej braku - w skali 1:25 000.
Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar objęty i
przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej).
Oznaczono znajdujące się na terenie aglomeracji oczyszczalnie ścieków
komunalnych, do których odprowadzane są (bądź odprowadzane będą) ścieki
komunalne.
Oznaczono granice administracyjne gminy / gmin zgodne
z danymi z państwowego rejestru granic.
Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony
bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej.
Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.
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7
8
9

Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających
znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27
ust. 1 tej ustawy.
Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej.
Część graficzna została podpisana przez osobę upoważnioną do
reprezentowania gminy (gminy wiodącej).

X
X
x

Zaznaczenie jednej odpowiedzi „NIE” świadczy o niewłaściwym wykonaniu załącznika graficznego do
wniosku o wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji. Tak wykonany dokument – mapa nie może być podstawą
do pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Załącznik graficzny wymaga poprawienia. Odpowiedzi „NIE
DOTYCZY”
mogą
wystąpić
jedynie
w wierszach Nr 5, 6 i 7.
Podpisy osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy

28.04.2016
(data, imię i nazwisko /pieczęć imienna/ podpis)
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ....................
Rady Gminy Istebna
z dnia 3 czerwca 2016 r.
Plan Aglomeracji Istebna
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UZASADNIENIE
Na podstawie § 4 ust. 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie sposobu
wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 995), Marszałek Województwa Śląskiego
zweryfikował Propozycję planu Aglomeracji Istebna oraz wystąpił do Wójta Gminy Istebna o zaopniowanie
w formie uchwały Rady Gminy treści zweryfikowanej Propozycji planu Aglomeracji Istebna.
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