
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/200/2021 

RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW 

z dnia 18 lutego 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXV/197/2020 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 21 grudnia 2020 r. 

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wiązów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 

z późn. zm.) oraz art 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 310) 

oraz na podstawie § 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) Rada Miasta 

i Gminy Wiązów uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXV/197/2020 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie 

wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wiązów wprowadza się następujące zmiany: 

1) po § 5 dodaje się § 6, który otrzymuje brzmienie: Niniejsza uchwała poprzedzona była Rozporządzeniem  

nr 4 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji: Bolesławiec, 

Dobrzykowice, Domaniów, Dzierżoniów Miasto, Jelcz- Laskowice Leśna, Mysłakowice, Nowogrodziec, 

Oborniki Śląskie, Pielgrzymka, Pilawa Górna, Pobiedna, Strzegom, Sulików, Ścinawa, Świeradów Zdrój, 

Twardogóra, Wiązów, Żarów. par.18, który z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc zgodnie 

z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm). 

2) zmianie ulega załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/197/2020 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 21 grudnia 

2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wiązów i otrzymuje brzmienie jak w załączniku 

do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiązów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Wiązów: 

Ewa Schütterly

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 25 lutego 2021 r.

Poz. 966



Załącznik do uchwały nr XXVI/200/2021 

Rady Miasta I Gminy Wiązów 

z dnia 18 lutego 2021 r. 

 

 

Opis aglomeracji Wiązów 

1. Nazwa aglomeracji. Aglomeracja Wiązów. 

2. Akt ustanawiający dotychczasową aglomerację.  

Rozporządzenie Nr 4 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie wyznaczenia 

aglomeracji: Bolesławiec, Dobrzykowice, Domaniów, Dzierżoniów Miasto, Jelcz — Laskowice, Leśna, 

Mysłakowice, Nowogrodziec, Oborniki Śląskie, Pielgrzymka, Pilawa Górna, Pobiedna, Strzegom, Sulików, 

Ścinawa, Świeradów Zdrój, Twardogóra, Wiązów, Żarów. 

3. Przesłanki do wyznaczenia aglomeracji Wiązów  

Konieczność wyznaczenia aglomeracji Wiązów wynika z następujących przesłanek: 

1) przepisów Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Art. 87 wskazujący, iż wyznaczenie aglomeracji 

następuje w akcie prawa miejscowego – uchwale rady gminy) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki 

Morskiej I Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic 

aglomeracji, 

2) ustalona w dotychczas wyznaczonej aglomeracji Wiązów równoważna liczba mieszkańców wynosi 4 000 

i jest niezgodna ze stanem faktycznym i wymaga zmiany, 

3) zmiany obszaru i granic aglomeracji -– ze względu na brak uzasadnienia ekonomicznego z aglomeracji 

usuwa się miejscowości Zborowice, Gułów i Miechowice Oławskie oraz nieskanalizowaną dotychczas część 

miejscowości Stary Wiązów, dla których ustalony wskaźnik koncentracji jest mniejszy od 120 mieszkańców 

na jeden kilometr koniecznej do wybudowania sieci kanalizacyjnej (wartość określona w obowiązujących 

przepisach). 

4. Miejscowości wchodzące w skład aglomeracji 

Aglomeracja Wiązów wyznaczona na mocy rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego jak wyżej 

obejmowała miejscowości Wiązów, Stary Wiązów, Zborowice, Miechowice Oławskie, Gułów. Aglomeracja 

Wiązów wyznaczona niniejszą uchwałą jest zlokalizowana na obszarze i granicach gminy Wiązów i obejmuje 

miejscowości Wiązów i Stary Wiązów. 

5. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji  

Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji: 

1) uchwała nr XXIII/137/2012 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stary Wiązów, 

2) uchwała Rady Miasta i Gminy Wiązów nr IV/12/11 z dnia 11 stycznia 2011 r. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego Dla Miejscowości Wiązów 

3) uchwała nr LI/326/2014 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 25 lipca 2014 r. sprawie zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Wiązów 

4) uchwała nr XIII/112/2019 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębi miejscowości Wiązów 

5) Studium Uwarunkowań I Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wiązów, 

6) uchwała nr XVI/128/2019 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia 

"Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących 

w posiadaniu Gminy Wiązów na lata 2020 - 2023", 

7) decyzja pozwolenie wodnoprawne nr 22/2013 udzielone przez Starostę Strzelińskiego w dniu 20.12.2013, 

znak OŚ.6341.25.2013.WS1.4. 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 966



6. Informacja o długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej.  

Na terenie aglomeracji Wiązów funkcjonuje zbiorczy system kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno-

tłocznym o łącznej długości 15,9 km. Na terenie aglomeracji brak jest sieci kanalizacji ogólnospławnej. 

 

 
Lp. 

 

 
Kanalizacja istniejąca 

 
Długość[km] 

Liczba osób korzystających z  istniejącej 
kanalizacji 

 
Mieszkańcy 

Osoby czasowo 

przebywające na 

terenie 

aglomeracji 

Sumaryczna 

liczba osób 

1. sanitarna 15,9 2519 69 2588 

Zbiorczy system odprowadzania ścieków zakończony oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w Starym 

Wiązowie. 

7. Informacja o długości i rodzaju planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej.  

Na terenie aglomeracji Wiązów nie planuje się budowy sieci kanalizacji sanitarnej. 

8. Liczba mieszkańców aglomeracji  

Aktualna liczba mieszkańców aglomeracji stałych i czasowo przebywających oraz sposób utylizacji ścieków 

przedstawiono w tabeli poniżej. 

 

Korzystających z 

istniejącego 

zbiorczego systemu 

kanalizacyjnego* 

Posiadających 

indywidualne 

systemy 

oczyszczania 

ścieków** 

Korzystających  

z transportu 

ścieków taborem 

asenizacyjnym 

Razem 

Liczba mieszkańców stałych, 

razem 
    

Wiązów i Stary Wiązów 2519 0 49 2 568 
Liczba mieszkańców czasowo 

przebywających (miejsc 

noclegowych), razem 
69 0 0 69 

Łączna liczba mieszkańców 

aglomeracji  
2588 0 49 2637 

* na podstawie danych z ewidencji ludności  

** wg ewidencji przydomowych oczyszczalni 

9. Informacje o przemyśle obsługiwanym przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć 

kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków  

Na obszarze aglomeracji Wiązów brak jest przemysłu odprowadzającego ścieki do istniejącej sieci 

kanalizacyjnej ani planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej. 

10. Informacje o wskaźnikach koncentracji  

Nie dotyczy - na terenie aglomeracji Wiązów nie planuje się budowy sieci kanalizacji sanitarnej. 
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11. Informacje na temat oczyszczalni ścieków Ścieki powstające w aglomeracji Wiązów są obecnie 

oczyszczane w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Stary Wiązów 

na działce nr 65/18 obręb Stary Wiązów (identyfikator działki: 021705_5.0019.65/18). Jest to - oczyszczalnia 

biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków, typ oczyszczalni ścieków B. Projektowana 

przepustowość oczyszczalni ścieków wynosi: • Qśrd = 240 m3/d  • Qmaxd = 349 m3/d  Projektowana 

dotychczasowa wydajność oczyszczalni ścieków w odniesieniu do równoważnej liczby mieszkańców [RLM] 

wynosi 4 000.  Oczyszczalnia została wybudowana w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych i później była 

nieznacznie zmodernizowana. Oczyszczalnia ścieków w Wiązowie jest mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią 

pracującą w oparciu o osad czynny z symultanicznym strącaniem fosforu. Ścieki do oczyszczalni dopływają 

grawitacyjnie kanałem sanitarnym z terenów miasta Wiązów oraz miejscowości Stary Wiązów oraz są dowożone 

taborem asenizacyjnym. Ścieki surowe są oczyszczane mechanicznie na kracie koszowej, a następnie są 

oczyszczane na oczyszczalni wykonanej w konstrukcji stalowej z dnem żelbetowym w: piaskowniku pionowym 

przedmuchiwanym, dwóch reaktorach biologicznych cyrkulacyjnych, osadnikach wtórnych pionowych.  Ścieki 

biologicznie oczyszczone są kierowane są do mechanicznego doczyszczenia na mikrosicie. Oczyszczone ścieki 

odprowadzane są do odbiornika Młynówka Wiązowska, dopływu rzeki Oławy, w km 1 + 346.Współrzędne 

geograficzne wylotu: N 50⁰48’36.17”; E 17⁰11’16,24” Ustabilizowane osady ściekowe są odwadniane na prasie 

taśmowej. Odwodniony osad zagospodarowywany rolniczo. W związku ze znacznym zużyciem technicznym 

obiektu Gmina Wiązów wykonała projekt i uzyskała pozwolenie na rozbudowę i przebudowę przedmiotowej 

oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnia została zaprojektowana na zwiększoną przepustowość wynoszącą: 

·przepływ średni dobowy - Qśrd =302 m3/d·przepływ maksymalny dobowy w czasie suchej pogody - Qmaxd = 

407 m3/d·przepływ maksymalny dobowy w czasie deszczu - Qmaxd = 573 m3/d.Projektowana wydajność 

oczyszczalni ścieków w odniesieniu do równoważnej liczby mieszkańców wynosi 4 013 RLM, przy czym 

wielkość ta obejmuje: 2 588 RLM - korzystających z istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego,  ·1425 

RLM  - korzystających z transportu ścieków taborem asenizacyjnym z terenu oraz spoza terenu aglomeracji, 

12. Informacje na temat systemu gospodarki ściekowej 

1) średnia dobowa ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz skład 

jakościowy tych ścieków Ilość ścieków dopływających zbiorczym systemem kanalizacji sanitarnej  

do oczyszczalni ścieków Wiązów w roku 2019 wynosiła:·wartość dobowa średnia - Qdśr =221,9 m3/d 

wartość roczna - Qr=80 993,5 m3/r  Średnie stężenie zanieczyszczeń w ściekach doprowadzonych do 

oczyszczalni wynosiło: BZT5 – 725,8 g/m3 ChZT – 1 528,7 g/m3 Zawiesina – 747 g/m3. Średnie obciążenie 

oczyszczalni w odniesieniu do RLM wynosi 2 784 Mk. Średnie stężenie zanieczyszczeń w ściekach 

odprowadzonych do środowiska po oczyszczeniu: BZT5 – 24,5 g/m3 ChZT – 84,5 g/m3 zawiesina – 15 g/m3. 

Wskaźnik 

Wartość 

wskaźnika 

zanieczyszczeń 

w ściekach 

dopływających 

do 

oczyszczalni 

Wartość 

wskaźnika 

zanieczyszczeń 

w ściekach 

oczyszczonych 

Procentowa wartość 

redukcji substancji 

zanieczyszczonych 

lub najwyższe 

dopuszczalne 

wartości substancji 

zanieczyszczających 

Wartości dopuszczalne – 

minimalny procent redukcji 

substancji zanieczyszczających 

dla RLM od 2000 do 9999 według 

rozporządzenie Ministra 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 

BZT5 

[mgO2/l] 
725,8 24,5 25 25 albo70-90% 

ChZT 

[mgO2/l] 
1 528,7 84,5 125 125 albo75% 

Zawiesina 

ogólna 

[mg/l] 

747 15 35 35 albo 90% 

Ilość ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym łącznie z obszaru oraz spoza obszaru aglomeracji Wiązów 

do oczyszczalni ścieków Wiązów w roku 2019 wynosiła:·wartość dobowa średnia - Qdśr =13,7 m3/d wartość 

roczna – Qr=5 tys. m3/r w tym z obszaru wyznaczanej niniejszą uchwałą aglomeracji Wiązów: wartość dobowa 

średnia - Qdśr =49*0,1= 4,9 m3/d·wartość roczna – Qr=1 788,5tys. m3/r Ilość ścieków powstających 

w aglomeracji 
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Ilość ścieków Qdśr, m3/d Qr, tys. m3/rok 

Dopływających zbiorczym systemem kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni 

ścieków Wiązów 
222 80 993,5 

Oczyszczalnych w systemach indywidualnych 0 0 

Odbieranych taborem asenizacyjnym 4,9 1 788,5 

Łącznie powstających w aglomeracji 226,9 82 782 

2) przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków w m3/d  

Projektowana przepustowość oczyszczalni ścieków w Starym Wiązowie wynosi Qśrd = 240 m3/d. 

Przepustowość oczyszczalni ścieków w Starym Wiązowie zgodnie z projektem modernizacji wynosi  

Qdśr = 302 m3/d. 

3) ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu 

kanalizacji  zbiorczej  

Na obszarze aglomeracji Wiązów brak jest przemysłu odprowadzającego ścieki przemysłowe do systemu 

kanalizacji zbiorczej. 

4) nazwy zakładów, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane  

Nie dotyczy. 

5) uzasadnienie określonej RLM aglomeracji 

Wyszczególnienie: RLM 

Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej  2519 

Liczba mieszkańców planowanych do przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej 0 

Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej  0 

Liczba osób czasowo przebywających korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej  69 

Liczba osób czasowo przebywających, planowanych do przyłączenia do projektowanej 

sieci kanalizacyjnej  
0 

Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków 

odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci 

kanalizacyjnej 

0 

Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który 

będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe planowane  

do podłączenia do sieci kanalizacyjnej 

0 

 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  

49 

Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma) 2 637 

RLM aglomeracji Wiązów wynika wyłącznie z istniejącej liczby mieszkańców stałych i czasowo 

przebywających na terenie aglomeracji korzystających z istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego  

oraz posiadających indywidualne systemy oczyszczania ścieków. Na terenie aglomeracji brak jest: nowych 

odbiorców przewidzianych do włączenia do istniejącego, zbiorczego systemu kanalizacyjnego, nowych 

odbiorców przewidzianych do włączenia do projektowanego, zbiorczego systemu kanalizacyjnego, przemysłu 

istniejącego włączonego do istniejącego, zbiorczego systemu kanalizacyjnego, przemysłu projektowanego 

przewidzianego do włączenia do istniejącego lub projektowanego zbiorczego systemu kanalizacyjnego, 

·planowanych do budowy indywidualnych systemów oczyszczania ścieków planowanych dostawców ścieków 

korzystających z transportu ścieków taborem asenizacyjnym. 

6) Ilość 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 wynosi:  
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Na terenie aglomeracji Wiązów nie występują przydomowe oczyszczalnie ścieków.  

Ze zbiorników bezodpływowych korzysta 49 osób, ilość ścieków wynosi:  

 • wartość dobowa średnia - Qdśr = 49*0,1= 4,9 m3/d  • wartość roczna – Qr = 1 788,5 tys. m3/r 

13. 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 terenie aglomeracji Wiązów znajduje się jedno ujęcie wody podziemnej wraz z wyznaczoną strefą 

ochronną. Jest to studnia nr 2 zlokalizowana w obrębie Wiązów, gmina Wiązów na terenie dz. nr 4/1. Strefę 

ochronną ochrony bezpośredniej ujęcia wody ustanowiono decyzją Starosty Strzelińskiego znak: 

OS.6320.5.2013.WS1.3 z dnia 05.09.2013r. Teren ochronny wyznaczono w postaci rombu o długości boków: 

20,1 m i 20,3 m. W strefie ustanowiono następujące zakazy i nakazy: 

- nakazuje się ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych stale przy obsłudze 

urządzeń służących do poboru wody, 

- nakazuje się odprowadzać wody opadowe i ścieki poza granicę strefy, w sposób uniemożliwiający 

przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody, 

- należy zagospodarować teren zielenią. 

14. 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 zbiorniki wód śródlądowych 

15. Informacje o 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  

Na obszarze aglomeracji nie występują tereny objęte formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody oraz obszary mające znaczenie dla Wspólnoty Europejskiej, 

znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy. Na obszarze aglomeracji nie występują 

tereny objęte formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz 

obszary mające znaczenie dla Wspólnoty Europejskiej, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 

tej ustawy. 
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