
UCHWAŁA NR XIII/79/2019
RADY MIASTA I GMINY W PILICY

z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie aktualizacji obszaru, wielkości i granic Aglomeracji Pilica

Na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, 
z późn. zm.) oraz w związku z § 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej 
z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1586)

Rada Miasta i Gminy w Pilicy
uchwala:

§ 1. Aktualizuje się Aglomerację PILICA o równoważnej liczbie mieszkańców wynoszącej 7 617 RLM 
z oczyszczalnią ścieków Pilica, obejmującą miasto Pilica i fragmenty sołectw: Biskupice, Sławniów, Zarzecze.

§ 2. Integralną częścią uchwały jest opis wielkości i obszaru Aglomeracji zawierający podstawowe 
informacje dotyczące charakterystyki Aglomeracji, stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały oraz mapa 
Aglomeracji określająca jej granice i położenie w stosunku do najważniejszych obiektów infrastruktury 
i obszarów chronionych, stanowiąca załącznik nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy

Barbara Przybylik

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 7 października 2019 r.

Poz. 6690



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/79/2019

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 24 września 2019 r.

1. Część opisowa uchwały.

Wymagane informacje części opisowej, przedstawiono zachowując ich kolejność i tytuły zgodnie 
z Rozporządzeniem [1].

1.1.1 Informacja o długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej lub planowanej do budowy 
sieci kanalizacyjnej, liczbie stałych mieszkańców aglomeracji, liczbie osób czasowo przebywających 
w aglomeracji oraz przemyśle obsługiwanym przez istniejącą sieć kanalizacyjną lub planowaną do 
budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków, a także o wskaźnikach koncentracji.

a) informacja o długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej

Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji

Lp. Kanalizacja istniejąca Długość
[km] Mieszkańcy

Osoby czasowo 
przebywające na 

terenie 
aglomeracji

Sumaryczna 
liczba osób 

[kol 4 + kol 5]

Uwagi

1 2 3 4 5 6 7
1 Sanitarna grawitacyjna 10,3
2 Sanitarna tłoczna 0,4

3 Ogólnospławna 
grawitacyjna

4 Ogólnospławna tłoczna

1 785 0 1 785

Razem 10,7 1 785 0 1 785

b) informacja o planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej

Liczba osób, które zostaną podłączone do 
planowanej do wykonania kanalizacji

Lp. Kanalizacja planowana 
do wykonania

Długość
[km] Mieszkańcy

Osoby czasowo 
przebywające na 

terenie 
aglomeracji

Sumaryczna 
liczba osób 

[kol 4 + kol 5]

Uwagi

1 2 3 4 5 6 7
1 Sanitarna grawitacyjna 3,68
2 Sanitarna tłoczna 0,42

3 Ogólnospławna 
grawitacyjna

4 Ogólnospławna tłoczna

546 0 546

Razem 4,1 546 0 546

Wykaz miejscowości wchodzących w skład aglomeracji, w obrębie których planuje się wykonanie sieci 
kanalizacji sanitarnej o wskaźniku koncentracji większym niż 120Mk/km:

Pilica, Biskupice, Sławniów Zarzecze.

c) informacja o liczbie stałych mieszkańców aglomeracji i liczbie osób czasowo przebywających 
w aglomeracji oraz RLM z przemysłu

* liczba stałych mieszkańców aglomeracji wynosi 1 785Mk;

* liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji wynosi 0Mk.

po rozbudowie sieci kanalizacyjnej:

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 6690



* liczba stałych mieszkańców aglomeracji wyniesie docelowo 2 331Mk;

* liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji wynosi 0Mk.

d) informacja o przemyśle obsługiwanym przez istniejącą sieć kanalizacyjną i oczyszczalnię ścieków

* RLM w ściekach z przemysłu stan istniejący 5286

e) informacja o przemyśle obsługiwanym przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię 
ścieków

* Nie jest planowane przyłączenie nowych zakładów przemysłowych do planowanej do budowy sieć 
kanalizacyjnej

f) informacja o wskaźnikach koncentracji.

sieć istniejąca:

Lp Nazwa 
miejscowości

długość 
sieci, m

długość 
tranzytu, 

m

Liczba Mk 
30.06.2019. wskkoncentr. % Mk 

obsługiwanych

1 Pilica, Sławniów, 
Zarzecze 10 700 0 1785 166 100%

sieć planowana do budowy

Lp Nazwa 
miejscowości

długość 
sieci, m

długość 
tranzytu, 
m

Liczba Mk 
30.06.2019. wskkoncentr. % Mk 

obsługiwanych

1 Pilica, Biskupice 4100 0 546 133 100
Razem

Uwaga: w ramach rozszerzenia granic aglomeracji ujęte i skanalizowane zostaną tereny mieszkaniowe

- miejscowości Pilica od strony północnej względem rynku w Pilicy, do tej pory nie objęte aglomeracją, 
tj. obszary położone wzdłuż ulic: Różanej, Barbary, Strażackiej, Wolności, Czaplicowej, 3-go Maja, 
Klasztornej, Reformackiej, Targowej i Jana Pawła II

- miejscowości Biskupice bezpośrednio przyległe do miejscowości Pilica – budynki numer 15, 33, 35

- miejscowości Pilica od strony północno- wschodniej względem rynku w Pilicy tj. obszar położony wzdłuż 
ulicy Piłsudskiego oraz na północ ulicy Piłsudskiego

- miejscowości Pilica od strony południowo-zachodniej względem rynku w Pilicy tj. obszar położony wzdłuż 
ulicy 17-go stycznia oraz na północ ulicy 17-go stycznia „osiedle Raszki”

Długości kanalizacji do realizacji:

–    do realizacji kanał grawitacyjny o długości około 3,68km, kanał tłoczny o długości 0,42 km oraz 
1 pompownia ścieków.

1.1.2 informacja o istniejących i planowanych do budowy oczyszczalniach ścieków, wraz 
z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków:

a) istniejące oczyszczalnie ścieków

Na terenie aglomeracji funkcjonuje jedna komunalna oczyszczalnia ścieków w Sławniowie

b) planowanych do budowy oczyszczalniach ścieków

Na terenie aglomeracji Pilica nie jest planowana budowa nowej oczyszczalni ścieków.

1.1.3 system gospodarki ściekowej

a) informacje o średniej dobowej ilości ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz 
skład jakościowy tych ścieków 

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji – obecnie przed realizacją kanalizacji 
271,2 m3/d
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Jakość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji

Wskaźnik Wartość wskaźnika 
zanieczyszczeń Uwagi

BZT5 [mgO2/l] 1605
ChZTCr[mgO2/l] 2985

Zawiesina ogólna [mg/l] 645
Fosfor ogólny [mgP/l] N/A
Azot ogólny [mgN/l] N/A

b) informacje o przepustowości istniejącej oczyszczalni ścieków Nazwa oczyszczalni ścieków: Pilica; 
Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres): Sławniów, dz. nr 2035, 2036. Dane kontaktowe (telefon 
32 6735165): Zakład Usług Wodnych i Komunalnych, ul. Żarnowiecka 48, 42-436 Pilica tel.: 32 673 52 31

Pozwolenie wodno-prawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska (data, znak, 
oznaczenie organu, termin ważności decyzji):

Data wydania 10.11.2015rok, znak ROII.6341.041.2015.EG, organ wydający Starosta Zawierciański 
42-400 Zawiercie, ul. Sienkiewicza 34, termin ważności 10.11.2025 rok

Przepustowość oczyszczalni:

średnia [m3/d]: 1350 maksymalna godzinowa [m3/h]: 75 maksymalna roczna [m3/rok]: 230 400

Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: 7 916

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

Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m3/d]: 271

Ścieki dowożone [m3/d]: 0

Średnie obciążenie oczyszczalni [m3/d]: 271

Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m3/rok]: 119 000

Przewidywane średnie obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci 
kanalizacji sanitarnej [m3/d]: 336,7

Przewidywana ilość ścieków oczyszczanych w roku po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci 
kanalizacji sanitarnej [m3/rok]: 122895,5

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym: rzeka Pilica Kilometraż 
miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: 328+780. Współrzędne geograficzne wylotu: 
N:50⁰28’14.25”, E:19⁰40’17.99”,

Typ oczyszczalni: B - oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków

Oznaczany parametr 
zanieczyszczeń

Zawiesina 
ogólna ChZTc BZT5

Fosfor 
ogólny Azot ogólny

Jednostka mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
Parametry dopuszczone 
pozwoleniem wodnoprawnym 35 125 25 N/A N/A

średnie roczne wartości wskaźn.
w ściekach dopływających do 

oczyszczalni ścieków
645 2985 1605 N/A N/A

średnie roczne wartości wskaźn.
w ściekach odpływających 

z oczyszczalni ścieków
14 52 10 N/A N/A

c) ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji 
zbiorczej

Do kanalizacji podłączone są zakłady:
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KONSORCJUM MIĘSNE OKRASA GRUPA POŁUDNIE SP Z O.O. – ul. Żarnowiecka76, 42-436 
Pilica

Norma Polska Sp. z o.o. Sławniów, Ul. Długa 2 42-436 Pilica

Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita ul. Mickiewicza 6, 42-436 Pilica

Ilość ścieków przemysłowych |(powstających w zakładach przemysłowych i usługowych), 
odprowadzanych do kanalizacji [m3/d] 110

Skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji 
zbiorczej

Wskaźnik Wartość wskaźnika zanieczyszczeń Ładunek zanieczyszczeń 
odprowadzany w ciągu doby [g/d]

1 2 3
BZT5 [mgO2/l] 2883 317 130
ChZTCr[mgO2/l] 5302 583 220
Zawiesina ogólna [mg/l] 1934,5 212 795
Fosfor ogólny [mgP/l] N/A nie dotyczy
Azot ogólny [mgN/l] N/A nie dotyczy

d) nazwy zakładów, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane, Nie jest 
planowane podłączenie nowych zakładów.

e) uzasadnienie określonej RLM aglomeracji,

Wyszczególnienie: RLM
Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej 1785
Liczba mieszkańców, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której 
wykonanie środki finansowe zostały pozyskane 0

Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej sieci 
kanalizacyjnej 546

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

Liczba osób czasowo przebywających planowanych do podłączenia do projektowanej 
sieci kanalizacyjnej 0

Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków 
odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej 
sieci kanalizacyjnej

5286

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, określona na podstawie rejestrów prowadzonych przez gminę

0

Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma) 7617

f) 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, 

Na terenie nowo tworzonej aglomeracji nie będą oczyszczane ścieki w indywidualnych systemach lub 
innych rozwiązaniach zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów 
kanalizacji zbiorczej.

1.1.4 informacje o strefach ochronnych ujęć wody, zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego 
lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach,
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Na obszarze objętym aglomeracją istnieje ujęcie wody podziemnej, pitnej oznaczone jako Pi-1                
i Pi-1bis. Lokalizacja ujęcia ulica 17 stycznia dz. ew. 1218/3 obręb Pilica.

Ujęcie to posiada strefę ochrony bezpośredniej o wymiarach 36x38,6m, teren wokół ujęć stanowi 
obszar wydzielony, uporządkowany, ogrodzony, zamknięty i oznakowany tablicami informacyjnymi 
o charakterze obiektu z równoczesnym zakazem wstępu do niego dla osób nie związanych z ich obsługą.

Zakazy:

- na terenie strefy ochrony bezpośredniej jest zabronione użytkowanie gruntów do celów nie związanych 
z eksploatacja wody,

- zapewnienie odprowadzenie wód opadowych w taki sposób, aby nie mogły one przedostawać się do 
urządzeń służących do poboru wody,

- ograniczenie do minimum przebywania osób związanych z obsługą ujęcia z obowiązkiem pouczenia ich 
o ograniczeniach, jakie obowiązują w strefie ochrony bezpośredniej ujęć wód podziemnych

1.1.5 informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierające oznaczenie 
aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia 
obowiązujące na tych obszarach,

Na terenie aglomeracji nie występują tego rodzaju zbiorniki.

1.1.6 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 terenie aglomeracji nie występują obszarowe formy ochrony przyrody.

Na terenie wyznaczonej aglomeracji występują drzewa - pomniki przyrody podstawa prawna 
Rozporządzenie Nr 107/95 Wojewody Katowickiego z dnia 4 sierpnia 1995 r., Nr 2/96 Wojewody 
Katowickiego z dnia 2 stycznia 1996 r., Decyzja o uznaniu za pomnik przyrody PWRN w Kielcach: 
nr L.A.K11/0/14/Ki/32 z dnia 12.11.1932 r.

Lp miejscowość nazwa gatunku lokalizacja
1

2

3

4

5

6

Pilica

Pilica

Pilica

Pilica

Pilica

Biskupice

klony, lipy, kasztanowce – 276 drzew

lipa drobnolistna

lipy drobnolistne – 2 drzewa

lipa szerokolistna, kasztanowce-2 szt
.
lipa drobnolistna

klony, lipy, kasztanowce - 11 drzew

aleja z Owczarni do zamku

przy skrzyżowaniu drogi 
z Wolbromia i ul. Zarzecze
przy kościele parafialnym

przy wikariacie

przy ul. Cmentarnej

przy ogrodzeniu klasztoru 
Reformatów

Nie stwierdza się żadnego wzajemnego oddziaływania pomiędzy w/w formami ochrony przyrody 
a zbieranymi, transportowanym, oczyszczanymi i odprowadzanymi oczyszczonymi ściekami.

1.1 CZĘŚĆ GRAFICZNA UCHWAŁY

Wymagane informacje części graficznej, przedstawiono na mapie w skali 1:25 000 zgodnie 
z Rozporządzeniem [1]. Naniesiono granice obszaru przewidzianego do objęcia zasięgiem kanalizacji 
zbiorczej i obszaru współtworzącego aglomerację, lokalizacje istniejącej oczyszczalni ścieków, granice 
administracyjne gminy zgodnie z danymi z państwowego rejestru granic, granice strefy ochronnej ujęcia 
wody, granice form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody [8] 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. 
Oznaczono też skalę projektu aglomeracji w formie liczbowej i liniowej.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/79/2019

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 24 września 2019 r.

Mapa
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