
 NR 208/XVIII/2020 
RADY MIEJSKIEJ W  

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji  

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1378 ze zm.) oraz art. 87 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 310 ze zm.), po uzgodnieniu z  Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie  Zlewni w Opolu 
oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony  w Katowicach, Rada Miejska w  uchwala, co 

 

§ 1.  

1. Wyznacza     na obszarze Gminy  

2. W  aglomeracji     

  

 Ligota  

3.  liczba  aglomeracji  wynosi 3 666 RLM 
i    

  od   aglomeracji  z  sieci kanalizacyjnej, tj. 3 589 osoby, gdzie 
1 RLM aglomeracji odpowiada jednemu   aglomeracji, 

  od osób czasowo  w aglomeracji  z  sieci kanalizacyjnej tj. 54 osób, 
gdzie 1 RLM odpowiada jednemu czasowo zameldowanemu  aglomeracji, 

    z indywidualnych systemów oczyszczania  komunalnych (przydomowe 
oczyszczalnie  tj. 23 osoby, gdzie 1 RLM odpowiada jednemu  aglomeracji 

4. Na terenie aglomeracji  znajduje  22,77 km zbiorczej sieci kanalizacyjnej w tym 19,07 km sieci 
kanalizacji grawitacyjnej i 3,70 km sieci kanalizacji  Nie planuje  budowy nowej sieci kanalizacyjnej 
sanitarnej na terenie aglomeracji  

5. Na terenie aglomeracji  do systemu kanalizacji zbiorczej nie  odprowadzane   

6.  z obszaru aglomeracji  oczyszczane  na oczyszczalni  zlokalizowanej 
w   przy ulicy Statek 25 o   250 m3  Aktualne  
oczyszczalni  to 215,23 m3  

7.  dobowa   komunalnych  na terenie aglomeracji  wynosi 215,23 
m3    surowych  komunalnych  na terenie aglomeracji to: 

  BZT5 = 223 mgO2/l, 

  ChZTcr = 634 mgO2/l, 

 zawiesina ogólna = 318 mg/l 

8. Na obszarze aglomeracji  nie   strefy ochronne  wody, dla których  zakazy, 
nakazy i ograniczenia  na tych terenach. 

9. Na obszarze aglomeracji  nie   obszary ochronne zbiorników wód  dla 
których  zakazy, nakazy i ograniczenia  na tych obszarach. 

10. Na obszarze aglomeracji  nie   formy ochrony przyrody. 

 



§ 2.  

  niniejszej  jest  nr 1    aglomeracji  oraz 
 nr 2    aglomeracji  

w skali 1 :25 000. 

§ 3.  

Niniejsza   poprzedzona  nr 98/IX/2019 Rady Miejskiej 
w  z dnia 23  2019 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji  która traci moc z dniem 

 w  niniejszej  zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy 
z dnia 17 lipca 2019 r. Prawo wodne ( t.j. Dz.U. 2020, poz. 310 ze zm.). 

§ 4.  

Wykonanie  powierza  Burmistrzowi  

§ 5.  

 wchodzi w  po  14 dni od dnia  w Dzienniku  Województwa 
 

 

  
 

 Rady Miejskiej 
w  

 
 

Anna Michalska 

 


