
 
 

UCHWAŁA NR XXIII/469/20 
RADY MIASTA TYCHY 

z dnia 17 grudnia 2020 r. 

w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Tychy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713 t.j. z późn. zm.), art. 87 ust. 1, 2 i 4 w związku z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo 
wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 t.j. z późn. zm.), § 3 i 4 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 porozumienia z dnia 8 czerwca 2020 r. zawartego między Gminą Miasta 
Tychy a Gminą Bieruń w sprawie wyrażenia woli współdziałania przy realizacji zadania polegającego na 
wyznaczeniu Aglomeracji Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury 

Rada Miasta Tychy uchwala: 

§ 1. Wyznacza się Aglomerację Tychy, położoną w województwie śląskim, w powiecie tyskim oraz 
bieruńsko-lędzińskim, o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 167 844. 

§ 2. Aglomeracja Tychy obejmuje swym zasięgiem tereny objęte systemem kanalizacji zbiorczej 
zakończonym oczyszczalnią ścieków w miejscowości Tychy – Urbanowice. 

§ 3. Opis Aglomeracji Tychy, zawierający podstawowe informacje dotyczące jej charakterystyki, stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Obszar Aglomeracji Tychy określa mapa w skali 1:10 000, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego i poprzedzona była uchwałą nr V/26/20/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 
29 sierpnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Tychy (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 
z dnia 9 września 2016 r., poz. 4582), która na podstawie art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo 
wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 t.j. z późn. zm.) traci moc z dniem 31 grudnia 2020 r. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy. 

   

Przewodnicząca Rady Miasta Tychy 
 
 

Barbara Konieczna 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 24 grudnia 2020 r.

Poz. 9447
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/469/20

Rady Miasta Tychy

z dnia 17 grudnia 2020 r.
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Część opisowa 
 

1. Podstawowe informacje na temat aglomeracji 

 
1. Nazwa aglomeracji: Tychy. 

2. Wielkość RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującym uchwałą nr V/26/20/2016 

Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2016 (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 

z 2016r., poz. 4582): 171 878 

3. Wielkość RLM aglomeracji planowanej do wyznaczenia: 167 844 

4. Gmina wiodąca w aglomeracji: Tychy 

5. Gminy w aglomeracji: Tychy, Bieruń  

6. Wykaz nazw miast i/lub miejscowości w aglomeracji, zgodnie z dołączonym do 

wniosku załącznikiem graficznym: Tychy, fragment Bierunia Starego będącego częścią 

miasta Bieruń 

7. Wykaz nazw miejscowości dołączanych do obszaru aglomeracji: nie dotyczy. 

8. Wykaz nazw miejscowości wyłączanych z obszaru aglomeracji: nie dotyczy  

9. Nazwa miejscowości, w której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków: Tychy  

 

Aglomeracja Tychy  wyznaczona uchwałą nr V/26/20/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego 

z dnia 29 sierpnia 2016 w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Tychy obejmuje obszar gmin 

Tychy i Bieruń, i jest obsługiwana przez oczyszczalnię Tychy Urbanowice. Na terenie miasta  

Bierunia aglomeracja obejmuje wyłącznie niewielki fragment Bierunia Starego – Osiedle 

Homera.  

Przedmiotowy wniosek o wyznaczenie Aglomeracji ma na celu uporządkowanie faktycznego 

stanu systemu kanalizacji zbiorczej ( w tym uwzględnienie stanu faktycznego kanalizacji) , 

uwzględnienia planowanych inwestycji w tym plany modernizacji Oczyszczalni Ścieków. 

Weryfikowane są również ilości osób korzystających z istniejącej kanalizacji, planowanych 

do podłączenia, osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji. W planie 

uwzględniono obwiązujące Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Tychy (Uchwały Nr XXI/371/16 Rady Miasta Tychy z dnia 19 maja 

2016 r.) oraz obowiązujących Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego.  

Granica aglomeracji przebiega wzdłuż zewnętrznych granic działek ewidencyjnych, 

zabudowanych albo przeznaczonych pod zabudową, skanalizowanych albo przewidzianych 

do skanalizowania - zgodnie z §3 ust. 3 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); za wyjątkiem sytuacji, gdy granica ta 

wynika z Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i/lub 

Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wskazanych w pkt 4.  

 

2. Adres wnioskodawcy (gminy, gminy wiodącej w aglomeracji) 

 
Miejscowość: Tychy Ulica, nr: Niepodległości 49 

Gmina: Tychy Powiat: Tychy. 

Województwo: śląskie  

Telefon: (32) 776-33-33. Fax: (32) 776-33-44 

e-mail do kontaktu bieżącego: poczta@umtychy.pl  
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Dane kontaktowe osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku 

 
1. Imię i nazwisko: Mirosław Sojka  

2. Telefon: 323257124 

3. Fax: 323257235 

4. E-mail: m.sojka@rcgw.pl 

 

3. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji 

 

Lp. Wyszczególnienie Nie Tak 
1 2 3 4 

1 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

  Uchwała Nr 417/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 19 grudnia 

1996 r. z późn. zm. w sprawie zmiany mpzp miasta Tychy 

zatwierdzonego Uchwałą Nr 57/94 Rady Miejskiej w Tychach z 

dnia 17 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Kat. Nr 15, poz. 205) 

[Kombinat] 

 Uchwała Nr 578/98 r. Rady Miejskiej w Tychach z dnia 23 kwietnia 

1998 r. w sprawie zmiany mpozp miasta Tychy [27 terenów] 

 Uchwała Nr 63/99 Rady Miasta Tychy z dnia 25 lutego 1999 r. w 

sprawie zmiany mpozp miasta Tychy [Technopark] 

 Uchwała Nr 0150/507/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 12 

października 2000 r. w sprawie zmiany mpzp miasta Tychy [22 

tereny] 

 Uchwała Nr 0150/508/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 12 

października 2000 r. w sprawie zmiany mpzp miasta Tychy dla 

terenu położonego przy ul. Rybnej 

 Uchwała Nr 0150/509/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 12 

października 2000 r. w sprawie zmiany mpzp miasta Tychy na 

terenie zawartym pomiędzy ulicami: Czarną, Oświęcimską, 

Bratków, potokiem przepływającym przez Farskie Łąki  

 Uchwała Nr 0150/525/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 26 

października 2000 r. w sprawie zmiany mpzp miasta Tychy dla 

terenu zlokalizowanego przy ul. Gen. Andersa 

 Uchwała Nr 0150/579/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 

2001 r. w sprawie zmiany mpzp miasta Tychy dla terenu 

zlokalizowanego pomiędzy ulicami: Dąbrowskiego, Jana Pawła II, 

Grota-Roweckiego i Armii Krajowej 

 Uchwała Nr 0150/711/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 27 września 

2001 r. w sprawie zmiany mpzp miasta Tychy dla terenu 

zlokalizowanego przy ul. Strzeleckiej - przeznaczonego pod budowę 

kościoła 

 Uchwała Nr 0150/712/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 27 września 

2001 r. w sprawie zmiany mpzp miasta Tychy dla terenu 

zlokalizowanego przy ul. Strzeleckiej - przeznaczonego pod 

zabudowę mieszkaniowo-usługową 

 Uchwała Nr 0150/713/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 27 września 

2001 r. w sprawie zmiany mpzp miasta Tychy dla terenu położonego 

przy ul. Marzanny 

 Uchwała Nr 0150/773/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 

 X 
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2001 r. w sprawie zmiany mpozp miasta Tychy dla terenu zawartego 

pomiędzy ulicą: Mikołowską, drogą polną o kierunku północ-

południe, torami kolejowymi relacji Katowice - Bielsko-Biała a linią 

lasu 

 Uchwała Nr 0150/793/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 31 stycznia 

2002 r. w sprawie zmiany mpzp miasta Tychy dla terenu 

zlokalizowanego przy ul. Boya Żeleńskiego 

 Uchwała Nr 0150/VI/80/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 lutego 

2003 r. w sprawie zmiany mpzp miasta Tychy dla terenu położonego 

przy ul. Nadrzecznej 

 Uchwała Nr 0150/VI/81/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 lutego 

2003 r. w sprawie zmiany mpzp miasta Tychy na terenie zawartym 

pomiędzy ulicami: Katowicką, Oświęcimską, Czarną i 

Zwierzyniecką 

 Uchwała Nr 0150/X/186/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 26 

czerwca 2003 r. w sprawie zmiany mpzp miasta Tychy dla terenów 

położonych w dzielnicy Wartogłowiec 

 Uchwała Nr 0150/XXXV/654/05 Rady Miasta Tychy z dnia 24 maja 

2005 r. w sprawie mpzp dla obszaru położonego w rejonie ulic: 

Beskidzkiej i Dzwonkowej 

 Uchwała Nr 0150/XXXV/655/05 Rady Miasta Tychy z dnia 24 maja 

2005 r. w sprawie zmiany „mpzp miasta Tychy na terenie zawartym 

pomiędzy ulicami: Czarną, Oświęcimską, Bratków, potokiem 

przepływającym przez Farskie Łąki" dla obszaru położonego w 

rejonie ulicy Oświęcimskiej 

 Uchwała Nr 0150/XXXV/656/05 Rady Miasta Tychy z dnia 24 maja 

2005 r. w sprawie mpzp dla obszaru położonego w rejonie ul. 

Żorskiej 

 Uchwała Nr 0150/XXXVI/687/2005 Rady Miasta Tychy z dnia 30 

czerwca 2005 r. w sprawie zmiany „mpzp miasta Tychy na terenie 

zawartym pomiędzy ulicami: Katowicką, Oświęcimską, Czarną i 

Zwierzyniecką” dla obszaru położonego w rejonie ulic: Katowickiej 

i Brzoskwiniowej 

 Uchwała Nr 0150/XXXVII/705/05 Rady Miasta Tychy z dnia 1 

września 2005 r. w sprawie mpzp dla obszaru położonego w rejonie 

ulic: Sikorskiego i Nad Jeziorem 

 Uchwała Nr 0150/XXXVII/706/05 Rady Miasta Tychy z dnia 1 

września 2005 r. w sprawie mpzp dla obszaru położonego w rejonie 

ulic: Mysłowickiej i Jaroszowickiej 

 Uchwała Nr 0150/XXXVII/707/05 Rady Miasta Tychy z dnia 1 

września 2005 r. w sprawie mpzp dla obszaru położonego w rejonie 

ulic: Długiej, Jana i Goździków 

 Uchwała Nr 0150/XXXVII/708/05 Rady Miasta Tychy z dnia 1 

września 2005 r. w sprawie mpzp - dla obszaru położonego w 

rejonie ulic: Grota-Roweckiego i Korczaka 

 Uchwała Nr 0150/LI/957/06 Rady Miasta Tychy z dnia 28 września 

2006 r. w sprawie zmiany mpzp miasta Tychy dla obszaru 

położonego przy ul. Sikorskiego 

 Uchwała Nr 0150/IV/102/07 Rady Miasta Tychy z dnia 22 lutego 

2007 r. w sprawie mpzp dla obszaru położonego w rejonie ulic: 
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Miodowej, Pasterskiej, Samochodowej i Dworskiej 

 Uchwała Nr 0150/XII/250/07 Rady Miasta Tychy z dnia 27 

września 2007 r. w sprawie mpzp dla obszaru położonego przy 

północno-wschodniej granicy miasta w rejonie rzeki Mlecznej 

 Uchwała Nr 0150/XIII/267/07 Rady Miasta Tychy z dnia 25 

października 2007 r. w sprawie mpzp dla trzech obszarów 

położonych przy ulicach: Spokojnej, Dzwonkowej i Szkolnej 

 Uchwała Nr 0150/XVII/373/08 Rady Miasta Tychy z dnia 28 lutego 

2008 r. w sprawie mpzp dla obszaru położonego w rejonie ul. 

Lokalnej 

 Uchwała Nr 0150/XXI/448/08 Rady Miasta Tychy z dnia 26 

czerwca 2008 r. w sprawie mpzp dla obszaru położonego w rejonie 

ulic: Nowej i Żorskiej 

 Uchwała Nr 0150/XXXIV/778/09 Rady Miasta Tychy z dnia 24 

września 2009 r. w sprawie mpzp dla obszaru położonego w rejonie 

ulicy Nad Jeziorem w Tychach 

 Uchwała Nr 0150/XXXV/804/09 Rady Miasta Tychy z dnia 29 

października 2009 r. w sprawie zmiany mpzp dla obszaru 

położonego w rejonie: ul. Korczaka i Parku Północnego w Tychach 

 Uchwała Nr 0150/XXXV/805/09 Rady Miasta Tychy z dnia 29 

października 2009 r. w sprawie mpzp dla obszaru położonego w 

Tychach w dzielnicy Wygorzele – rowu Wygorzelskiego 

 Uchwała Nr 0150/XLII/979/10 Rady Miasta Tychy z dnia 29 

kwietnia 2010 r. w sprawie mpzp dla obszaru obejmującego Park 

Jaworek w Tychach 

 Uchwała Nr 0150/XLII/980/10 Rady Miasta Tychy z dnia 29 

kwietnia 2010 r. w sprawie mpzp dla obszaru obejmującego Park 

Łabędzi w Tychach 

 Uchwała Nr 0150/XLVIII/1093/10 Rady Miasta Tychy z dnia 28 

października 2010 r. w sprawie mpzp dla obszaru położonego w 

rejonie ujścia Potoku Wyrskiego do rzeki Gostyni i Starej Gostyni w 

Tychach 

 Uchwała Nr 0150/XLVIII/1094/10 Rady Miasta Tychy z dnia 28 

października 2010 r. w sprawie mpzp miasta Tychy dla obszaru 

położonego przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 

 Uchwała Nr IX/171/11 Rady Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2011 

r. w sprawie mpzp dla obszaru położonego w rejonie ul. Barwnej i 

granicy administracyjnej miasta 

 Uchwała Nr IX/172/11 Rady Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2011 

r. w sprawie zmiany mpzp dla obszaru położonego w rejonie ulic: 

Beskidzkiej i Dzwonkowej w Tychach 

 Uchwała Nr XIII/270/11 Rady Miasta Tychy z dnia 24 listopada 

2011 r. w sprawie zmiany mpzp dla obszaru położonego przy ul. 

Sikorskiego w Tychach 

 Uchwała Nr XVII/372/12 Rady Miasta Tychy z dnia 29 marca 2012 

r. w sprawie mpzp dla obszaru położonego w rejonie ulicy 

Harcerskiej w Tychach 

 Uchwała Nr XX/446/12 Rady Miasta Tychy z dnia 28 czerwca 2012 

r. w sprawie mpzp dla obszaru położonego w rejonie ul. Kościelnej i 

Pogodnej w Tychach – część północno-zachodnia 
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 Uchwała Nr XXI/463/12 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 

2012 r. w sprawie mpzp dla obszaru obejmującego Park św. 

Franciszka z Asyżu w Tychach 

 Uchwała Nr XXI/464/12 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 

2012 r. w sprawie mpzp dla obszaru pomiędzy ulicami: Armii 

Krajowej, Piłsudskiego, Beskidzką i linią kolejową w Tychach 

 Uchwała Nr XXI/465/12 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 

2012 r. w sprawie mpzp dla obszaru doliny rzeki Mlecznej w 

Tychach 

 Uchwała Nr XXVI/576/13 Rady Miasta Tychy z dnia 31 stycznia 

2013 r. w sprawie mpzp dla obszaru położonego w rejonie ulic: 

Jaroszowickiej i Długiej w Tychach 

 Uchwała Nr XXXI/634/13 Rady Miasta Tychy z dnia 23 maja 2013 

r. w sprawie mpzp dla obszaru obejmującego Park Górniczy w 

Tychach 

 Uchwała Nr XXXI/635/13 Rady Miasta Tychy z dnia 23 maja 2013 

r. w sprawie mpzp dla obszaru obejmującego Park Niedźwiadków w 

Tychach 

 Uchwała Nr XXXIV/700/13 Rady Miasta Tychy z dnia 26 września 

2013 r. w sprawie zmiany mpzp dla obszaru położonego w rejonie 

ulic: Mikołowskiej, Katowickiej, Zawilców, Słoneczników i 

Fiołków w Tychach 

 Uchwała Nr XXXVI/742/13 Rady Miasta Tychy z dnia 28 listopada 

2013 r. w sprawie mpzp dla obszaru położonego w rejonie ulic: 

Beskidzkiej, Towarowej, Cielmickiej i doliny rzeki Gostyni w 

Tychach 

 Uchwała Nr XXXVI/743/13 Rady Miasta Tychy z dnia 28 listopada 

2013 r. w sprawie mpzp dla obszaru położonego w rejonie ulic: 

Jaśkowickiej, Stoczniowców’70 i Bielskiej w Tychach - etap I 

 Uchwała Nr XXXVI/744/13 Rady Miasta Tychy z dnia 28 listopada 

2013 r. w sprawie zmiany mpzp dla obszaru położonego w rejonie 

ulic Cielmickiej, Towarowej i Strefowej w Tychach 

 Uchwała Nr XXXVI/745/13 Rady Miasta Tychy z dnia 28 listopada 

2013 r. w sprawie mpzp dla obszaru obejmującego Park Północny w 

Tychach 

 Uchwała Nr XXXVII/760/13 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 

2013 r. w sprawie mpzp dla obszaru położonego w rejonie ulic: 

Mikołowskiej, Wschodniej i Piaskowej w Tychach - etap pierwszy 

 Uchwała Nr XLI/840/14 Rady Miasta Tychy z dnia 24 kwietnia 

2014 r. w sprawie mpzp dla obszaru położonego w rejonie ulic: 

Rymarskiej i Jaroszowickiej w Tychach 

 Uchwała Nr XLIII/885/14 Rady Miasta Tychy z dnia 26 czerwca 

2014 r. w sprawie mpzp dla obszaru położonego w rejonie ulic: 

Sikorskiego i Ziemiańskiej w Tychach 

 Uchwała Nr XLV/919/14 Rady Miasta Tychy z dnia 25 września 

2014 r. w sprawie mpzp dla obszaru położonego pomiędzy al. 

Marszałka Piłsudskiego i ulicami: Księdza Tischnera, Sikorskiego i 

Uczniowską w Tychach - etap I 

 Uchwała Nr XLV/920/14 Rady Miasta Tychy z dnia 25 września 

2014 r. w sprawie mpzp dla obszaru położonego w rejonie ulic: 
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Jaroszowickiej, Wspólnej i Długiej w Tychach 

 Uchwała Nr XLV/921/14 Rady Miasta Tychy z dnia 25 września 

2014 r. w sprawie mpzp dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: 

Barona, Budowlanych i Begonii oraz linią kolejową w Tychach 

 Uchwała Nr XLV/922/14 Rady Miasta Tychy z dnia 25 września 

2014 r. w sprawie mpzp dla obszaru położonego pomiędzy ulic: 

Beskidzkiej, Sikorskiego i Ziemiańskiej w Tychach 

 Uchwała Nr III/20/14 Rady Miasta Tychy z dnia 11 grudnia 2014 r. 

w sprawie mpzp dla obszaru położonego w rejonie ulic: Armii 

Krajowej, Hutniczej i Wieniawskiego w Tychach 

 Uchwała Nr III/19/14 Rady Miasta Tychy z dnia 11 grudnia 2014 r. 

w sprawie mpzp dla obszaru położonego w rejonie Al. Jana Pawła 

II, Al. Bielskiej i linii kolejowej w Tychach 

 Uchwała Nr IV/55/15 Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2015 r. 

w sprawie mpzp dla obszaru położonego w rejonie ulic: 

Stoczniowców’70, Jeżynowej, Borowej, Rydla i Parku Suble w 

Tychach 

 Uchwała Nr IV/56/15 Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2015 r. 

w sprawie mpzp dla obszaru położonego w rejonie alei: Marszałka 

Piłsudskiego i Bielskiej oraz ulic: Dmowskiego i Sikorskiego w 

Tychach 

 Uchwała Nr XII/174/15 Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2015 

r. w sprawie mpzp dla obszaru położonego w rejonie ulic: 

Jaśkowickiej, Stoczniowców’70 i Bielskiej w Tychach - etap II 

 Uchwała Nr XIV/216/15 Rady Miasta Tychy z dnia 24 września 

2015 r. w sprawie mpzp dla obszaru położonego w rejonie ulic: 

Jaśkowickiej, Stoczniowców’70 i Bielskiej w Tychach - etap III 

 Uchwała Nr XIV/217/15 Rady Miasta Tychy z dnia 24 września 

2015 r. w sprawie mpzp dla Parku Suble w Tychach 

 Uchwała Nr XVIII/313/16 Rady Miasta Tychy z dnia 28 stycznia 

2016 r. w sprawie mpzp dla obszaru położonego w rejonie ulic: 

Katowickiej i Zwierzynieckiej w Tychach 

 Uchwała Nr XIX/341/16 Rady Miasta Tychy z dnia 31 marca 2016 

r. w sprawie mpzp dla obszaru Osiedla Anna w Tychach 

 Uchwała Nr XXII/402/16 Rady Miasta Tychy z dnia 23 czerwca 

2016 r. w sprawie mpzp dla obszaru położonego w rejonie ulic: 

Mikołowskiej, Chłodniczej, Browarowej, Potoku Wilkowyjskiego i 

linii kolejowej w Tychach 

 Uchwała Nr XXII/401/16 Rady Miasta Tychy z dnia 23 czerwca 

2016 r. w sprawie mpzp dla obszaru położonego w południowej 

części osiedla Wilkowyje w Tychach – etap I 

 Uchwała Nr XXXI/511/17 Rady Miasta Tychy z dnia 16 lutego 

2017 r. w sprawie mpzp dla obszaru położonego w południowej 

części osiedla Wilkowyje w Tychach – etap II 

 Uchwała Nr XXXI/513/17 Rady Miasta Tychy z dnia 16 lutego 

2017 r. w sprawie mpzp dla terenu centrum miasta Tychy 

 Uchwała Nr XXXIII/525/17 Rady Miasta Tychy z dnia 30 marca 

2017 r. w sprawie mpzp dla osiedla Mąkołowiec - etap I 

 Uchwała Nr XXXVII/568/17 Rady Miasta Tychy z dnia 25 maja 

2017 r. w sprawie mpzp dla obszaru w rejonie: ul. Serdecznej, 
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Potoku Tyskiego, Potoku Nowotyskiego i linii kolejowej w Tychach 

 Uchwała Nr XXXVII/569/17 Rady Miasta Tychy z dnia 25 maja 

2017 r. w sprawie mpzp dla obszaru w rejonie ulic: Jaroszowickiej i 

Mysłowickiej oraz doliny rzeki Mlecznej w Tychach 

 Uchwała Nr XXXVII/570/17 Rady Miasta Tychy z dnia 25 maja 

2017 r. w sprawie mpzp dla obszaru położonego w rejonie ulic: 

Spacerowej i Grota Roweckiego w Tychach 

 Uchwała Nr XXXVIII/599/17 Rady Miasta Tychy z dnia 22 czerwca 

2017 r. w sprawie mpzp dla osiedla Mąkołowiec - etap II 

 Uchwała Nr XXXVIII/598/17 Rady Miasta Tychy z dnia 22 czerwca 

2017 r. w sprawie mpzp dla obszaru położonego w rejonie ulicy 

Katowickiej, rzeki Mlecznej, kompleksu leśnego oraz ulicy Pod 

Lasem i Zwierzynieckiej w Tychach - etap I 

 Uchwała Nr XXXVIII/600/17 Rady Miasta Tychy z dnia 22 czerwca 

2017 r. w sprawie mpzp dla obszaru w rejonie: ul. Serdecznej, 

Potoku Tyskiego i linii kolejowej w Tychach 

 Uchwała Nr XLII/695/17 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 

2017 r. w sprawie mpzp dla obszaru położonego przy ulicy 

Jaśkowickiej w Tychach 

 Uchwała Nr XLIII/714/17 Rady Miasta Tychy z dnia 19 grudnia 

2017 r. w sprawie mpzp dla obszaru w rejonie ulic: Władysława 

Sikorskiego, Armii Krajowej, Alei Marszałka Piłsudzkiego, 

Beskidzkiej oraz rzeki Gostyni w Tychach - etap I 

 Uchwała Nr XLIV/728/18 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 

2018 r. w sprawie mpzp dla obszaru położonego w rejonie ulic: 

Czułowskiej, Katowickiej, Tulipanów i Piaskowej w Tychach - etap 

I 

 Uchwała Nr XLV/742/18 Rady Miasta Tychy z dnia 22 lutego 2018 

r. w sprawie mpzp dla obszaru w rejonie: Alei Bielskiej, ul. 

Żwakowskiej i Harcerskiej oraz linii kolejowej w Tychach 

 Uchwała Nr XLIX/814/18 Rady Miasta Tychy z dnia 21 czerwca 

2018 r. w sprawie mpzp dla obszaru w rejonie Alei Bielskiej i ulicy 

Władysława Sikorskiego w Tychach 

 Uchwała Nr XLIX/815/18 Rady Miasta Tychy z dnia 21 czerwca 

2018 r. w sprawie mpzp dla obszaru w rejonie ulic: Starokościelnej, 

Jaworowej oraz Alei Bielskiej i Potoku Tyskiego w Tychach 

 Uchwała Nr LI/852/18 Rady Miasta Tychy z dnia 27 września 2018 

r. w sprawie mpzp dla obszaru położonego w rejonie ulic: 

Tulipanów i Piaskowej w Tychach 

 Uchwała Nr III/61/18 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2018 r. 

w sprawie mpzp dla obszaru pomiędzy ulicami: Mikołowską, 

Zakątek, Nowokościelną, Kościuszki, Ks. Kapicy, Sienkiewicza, 

Boczną, Kard. Hlonda i Bpa. Burschego - etap I 

 Uchwała Nr IV/84/19 Rady Miasta Tychy z dnia 31 stycznia 2019 r. 

w sprawie mpzp dla obszaru położonego w rejonie ulic: 

Czułowskiej, Katowickiej, Tulipanów i Piaskowej w Tychach - etap 

II 

 Uchwała Nr VI/116/19 Rady Miasta Tychy z dnia 28 marca 2019 r 

w sprawie mpzp dla obszaru w rejonie ulic: Władysława 

Sikorskiego, Armii Krajowej, Alei Marszałka Piłsudzkiego, 
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Beskidzkiej oraz rzeki Gostyni w Tychach - etap II 

 Uchwała Nr VIII/152/19 Rady Miasta Tychy z dnia 30 maja 2019 r. 

w sprawie mpzp dla obszaru w rejonie ulic: Lokalnej, Serdecznej, 

linii kolejowej oraz doliny potoku Tyskiego w Tychach 

 Uchwała Nr VIII/151/19 Rady Miasta Tychy z dnia 30 maja 2019 r. 

w sprawie mpzp dla obszaru pomiędzy ulicami: Mikołowską, 

Zakątek, Nowokościelną, Kościuszki, Ks. Kapicy, Sienkiewicza, 

Boczną, Kard. Hlonda i Bpa. Burschego - etap II 

 Uchwała Nr IX/183/19 Rady Miasta Tychy z dnia 27 czerwca 2019 

r. w sprawie mpzp dla obszaru w rejonie ulicy Nad Jeziorem oraz 

północno-zachodniego brzegu Jeziora Paprocańskiego w Tychach – 

etap I 

 Uchwała Nr IX/184/19 Rady Miasta Tychy z dnia 27 czerwca 2019 

r. w sprawie mpzp dla obszaru w rejonie: ul. Edukacji, Grota 

Roweckiego, Trzy Stawy oraz Parku Północnego w Tychach 

 Uchwała Nr XI/215/19 Rady Miasta Tychy z dnia 26 września 2019 

r. w sprawie mpzp dla obszaru położonego w rejonie ulic: Cienistej, 

Begonii, Budowlanych, Bpa. Burschego, Kard. Hlonda, Bocznej, 

Sienkiewicza, Baziowej oraz parku Niedźwiadków w Tychach 

 Uchwała Nr XII/237/19 Rady Miasta Tychy z dnia 31 października 

2019 r. w sprawie mpzp dla obszaru położonego w południowej 

części osiedla Wilkowyje w Tychach – etap IV 

 Uchwała Nr XV/311/20 Rady Miasta Tychy z dnia 27 lutego 2020 r. 

w sprawie miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Beskidzką, rzeką Gostynką 

oraz granicami administracyjnymi miasta Tychy – etap I 

 Uchwała Nr XV/312/20 Rady Miasta Tychy z dnia 27 lutego 2020 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru położonego w rejonie ulic: Grota-Roweckiego, Edukacji i 

Elfów oraz kościoła pod wezwaniem Świętej Rodziny w Tychach 

 Uchwała Nr XVII/358/20 Rady Miasta Tychy z dnia 28 maja 2020 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru położonego w rejonie ulic: Beskidzkiej, Oświęcimskiej, 

Długiej i Goździków w Tychach – etap I. 

 Uchwała Nr XVII/359/20 Rady Miasta Tychy z dnia 28 maja 2020 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru pomiędzy ulicami: Oświęcimską, Długą, Spokojną i 

Jaroszowicką w Tychach - etap I. 

 Uchwała Nr VI/2/2011 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 28 

kwietnia 20211 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Oświęcimskiej, 

Homera i Mlecznej w Bieruniu. 

2 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy przyjęte: 

 Uchwałą Nr 0150/III/40/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 

2002 r. w sprawie uchwalenia "Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy", zmieniony: 

 Uchwałą Nr 0150/XXXIII/622/05 Rady Miasta Tychy z dnia 31 

marca 2005 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań 

 X 
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i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy; 

 Uchwałą Nr 0150/LI/956/06 Rady Miasta Tychy z dnia 28 września 

2006 r. w sprawie przyjęcia zmian w Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy oraz 

zmiany uchwały Nr 0150/III/40/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 18 

grudnia 2002 r.; 

 Uchwałą Nr 0150/XII/249/07 Rady Miasta Tychy z dnia 27 

września 2007 r. w sprawie przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy oraz 

zmiany uchwały nr 0150/III/40/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 18 

grudnia 2002 r.; 

 Uchwałą Nr XII/238/11 Rady Miasta Tychy z dnia 27 października 

2011 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy; 

 Uchwałą Nr XXXIII/692/13 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 

2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy”; 

 Uchwałą Nr XXI/371/16 Rady Miasta Tychy z dnia 19 maja 2016 r. 

w sprawie zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy". 

 

3 

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: 

 Decyzja Nr 14/2020 z 17 marca 2020 r. ustalająca lokalizację 

inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej wraz z przyłączami do dwóch budynków jednorodzinnych 

dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej; działki nr: 4136/171, 

3384/187, położone przy ul. Jedności w Tychach. 

 Decyzja Nr 21/2020 z 27 maja 2020 r. ustalająca lokalizację 

inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa kanalizacji 

sanitarnej w rejonie ulicy Willowej w Tychach; działki nr 668/13 (w 

części nieobjętej miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego), 604/27, położone przy ul. Willowej i Wierzbowej 

w Tychach 

 Decyzja Nr 66/2019 z 27 listopada 2019 r. ustalająca lokalizację 

inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej wraz z budową pompowni ścieków na parcelach nr: 

468/21, 469/21, 482/21, położonych przy ul. Mysłowickiej w 

Tychach. 

 X 

4 

Pozwolenia na budowę: 

 Nr 609/2018 z dnia 25 września 2018  na Budowę sieci 

kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Malinowej, 

ul. Mostowej, ul. Grzybowej, ul. Stawowej i ul. Jeżynowej w 

Tychach 

 X 

5 

Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  

i kanalizacyjnych: 

 Uchwała nr XIX/411/20 Rady Miasta Tychy z dnia 27 sierpnia 

2020 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i 

modernizacji urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Tychy na lata 

 X 
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2020-2023 

 

4. Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w obrębie aglomeracji 

 

4.1. 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 1. Sieć istniejąca  

Gmina Tychy  

Lp. Kanalizacja istniejąca 
Długość 

[km] 

Liczba osób korzystających z istniejącej 

kanalizacji 

Uwagi 

Mieszkańcy 

Osoby czasowo 

przebywające 

na terenie 

aglomeracji 

Sumaryczna 

liczba osób 

[kol 4 + kol 5] 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Sanitarna grawitacyjna 371,5 

120 904 

 

1 006 

 
121 910 

 2 Sanitarna tłoczna 18,3 

Razem 389,8 120 904 1 006 121 910 

 

Gmina Bieruń  

Lp. Kanalizacja istniejąca 
Długość 

[km] 

Liczba osób korzystających z istniejącej 

kanalizacji 

Uwagi 

Mieszkańcy 

Osoby czasowo 

przebywające 

na terenie 

aglomeracji 

Sumaryczna 

liczba osób 

[kol 4 + kol 5] 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Sanitarna grawitacyjna 0,9 

1168 0 1168 
 2 Sanitarna tłoczna 0 

Razem 0,9 1168 0 1168 
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Aglomeracja  

Lp. Kanalizacja istniejąca 
Długość 

[km] 

Liczba osób korzystających z istniejącej 

kanalizacji 

Uwagi 

Mieszkańcy 

Osoby czasowo 

przebywające 

na terenie 

aglomeracji 

Sumaryczna 

liczba osób 

[kol 4 + kol 5] 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Sanitarna grawitacyjna 372,4 

122 072 1 006 123 078  

 

2 Sanitarna tłoczna 18,3 

3 
Ogólnospławna 

grawitacyjna 
 

4 Ogólnospławna tłoczna  

Razem 390,7 122 072 1 006 123 078 

 
4.2.  Informacje na temat długości i rodzaju planowanej do wykonania sieci 

kanalizacyjnej.  
 

4.2.1. Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób  

na 1 km sieci.
 
 

 

Nie dotyczy  

  

4.2.2. Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na 1 km 

sieci. (tereny o przynajmniej jednoprocentowym średnim spadku w kierunku 

istniejącej oczyszczalni ścieków, na którym planuje się budowę sieci 

kanalizacyjnej przy zastosowaniu grawitacyjnego systemu odbioru ścieków, 

a planowana do budowy sieć kanalizacyjna jest uzasadniona ekonomicznie 

i technicznie z uwagi na dostępne rozwiązania techniczne, sposób 

zagospodarowania terenu, wpływ na środowisko oraz uwarunkowania 

ekonomiczne 

Tychy (w Bieruniu nie planuje się budowy) 

Lp. 
Kanalizacja planowana do 

realizacji 

Długość 

[km] 

Liczba osób, które będą obsługiwane przez 

planowaną do wykonania kanalizację 

Uwagi 

mieszkańcy 

Osoby czasowo 

przebywające na 

terenie 

aglomeracji6 

sumaryczna 

liczba osób 

[kol 4 + kol 5] 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Sanitarna grawitacyjna 3  

320- 0 - 
- 

2 Sanitarna tłoczna 0,4 

Razem 3,4 320 - - 

 

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] 3,4 

Sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie 

aglomeracji, którzy będą obsługiwani przez planowaną do wykonania sieć 
320 
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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. 3 - razem] 

90,1 

 
4.3. Informacje na temat długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej oraz liczby osób 

korzystających sieci kanalizacyjnej po realizacji inwestycji wymienionych w pkt 4.2. 

 

Lp. 
Kanalizacja istniejąca i 

planowana 

Długość 

[km] 

Liczba osób korzystających z kanalizacji po po 

realizacji inwestycji wymienionych w pkt 5.2. 

Uwagi 

mieszkańcy 

Osoby czasowo 

przebywające na 

terenie 

aglomeracji6 

sumaryczna 

liczba osób 

[kol 4 + kol 5] 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Sanitarna grawitacyjna 375,4 

122 392 1 006 123 398 
 

2 Sanitarna tłoczna 18,7 

Razem 394,1 
122 392 

1 006 123 398 

 

 

 

5. Opis gospodarki ściekowej w aglomeracji 

5.1.  Informacje na temat oczyszczalni ścieków.   

 

Nazwa oczyszczalni ścieków: Urbanowice  

 

Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres): Tychy ul. Lokalna (brak numeru) działki nr  

483/3, 420/5,418/5, 476/5, 419/5, 421/5, 478/5, 477/5, 494/5, 491/5, 489/5, 487/4, 485/4, 

402/71, 412/39, 414/39, 414,32, 416/32, 72, 496/5, 385/5, 387/69, 389/7, 392/7, 391/7, 394/7 

500/7, 502/7, 504/7 

 

Dane kontaktowe (telefon, e-mail, fax):  

Telefon/fax : 32 325 72 35, e-mail do kontaktów bieżących: m.sojka@rcgw.pl 

 

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska (data, 

znak, oznaczenie organu, termin ważności decyzji): Numer decyzji: Nr 2266/OS/2015  z dnia 

28grudnia 2015  Wojewoda Śląski Termin ważności do: 28.12.2025 

 

Przepustowość oczyszczalni: 

średnia [m
3
/d]: 32 731  

maksymalna godzinowa [m
3
/h]: 3 000 

maksymalna roczna [m
3
/rok]: 14 307 270 

Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: 251 006 

 

Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków, zgodnie z danymi przedłożonymi  

w ostatnim sprawozdaniu z realizacji KPOŚK: 

Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m
3
/d]: 18 411,35 

Ścieki dowożone [m
3
/d]:26,7  

 

Średnie obciążenie oczyszczalni [m
3
/d]: 18 411,35 

Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m
3
/rok]: 6 729 882,35 
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Przewidywane średnie obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci 

kanalizacji sanitarnej [m
3
/d]: 18 443,35 

Przewidywana ilość ścieków oczyszczanych w roku po zrealizowaniu planowanego zakresu 

sieci kanalizacji sanitarne [m
3
/rok]: 6 731 822,75 

 

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych 

Wskaźnik 
Wartość  

(średnioroczna z pomiarów) 
Uwagi  

1 2 3 

BZT5 [mgO2/l] 425 ………… 

ChZTCr [mgO2/l] 1005 ………… 

Zawiesina ogólna [mg/l] 521 ………… 

Fosfor ogólny [mgP/l] 12 ………… 

Azot ogólny [mgN/l] 101 ………… 

Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych 

Wskaźnik 

Wartość lub % redukcji 

zgodnie z pozwoleniem 

wodnoprawnym 

Wartość  

(średnioroczna z pomiarów) 

1 2 3 

BZT5 [mgO2/l] 15 5 

ChZTCr [mgO2/l] 125 33 

Zawiesina ogólna [mg/l] 35 6 

Fosfor ogólny [mgP/l] 1 1 

Azot ogólny [mgN/l] 10 8 

 

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym: 

Nazwa cieku: rzeka Gostynia Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków 

oczyszczonych: 9+860 (lewy brzeg) 

Współrzędne geograficzne wylotu: długość N 50º05’29,5”, E 19º03’01,5” 

 

Typ oczyszczalni ścieków 

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 

X 

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   
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w zakresie usuwania N i/lub P 

 

Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu budowy, rozbudowy 

lub modernizacji oczyszczalni: 

Budowa zbiornika biogazu, budowa instalacji do usuwania azotu w bocznym obiegu 

oczyszczalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą,  dezodoryzacja obiektów , budowa komory 

fermentacyjnej wraz z węzłem osadowym niezbędnymi robotami towarzyszącymi (w tym 

przenoszenie istniejących obiektów i instalacji), modernizacja sieci miedzyobiektowych, 

poletek osadu, budowa zbiorników odpadów, budowa instalacji do unieszkodliwiania 

odpadów ze studzienek kanalizacyjnych, modernizacja instalacji skratek , instalacja do 

unieszkodliwiania osadu.   

 

5.2. 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: 

Ilość przydomowych oczyszczalni na terenie aglomeracji: 37 ok 148 osób   

Ilość bezodpływowych zbiorników na terenie aglomeracji: 86 ok 344 osób.  

Ilość ścieków z przydomowych oczyszczalni: 14,8 m
3
/d 

Ilość ścieków z bezodpływowych zbiorników: 26,7 m
3
/d 

Nie planuje się nowych indywidualnych systemów na terenie aglomeracji 

 
5.3. Informacje dotyczące końcowego punktu zrzutu (w przypadku braku oczyszczalni 

ścieków na terenie aglomeracji) 

Nie dotyczy 

 

5.4. Informacje o średniej dobowej ilości i jakości ścieków komunalnych powstających 

na terenie aglomeracji oraz ich składzie jakościowym. 

 

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji [m
3
/d]: 18 551,63 

Wskaźnik 
Wartość wskaźnika 

zanieczyszczeń 
Uwagi 

1 2 3 

BZT5 [mgO2/l] 425 ………… 

ChZTCr [mgO2/l] 1005 ………… 

Zawiesina ogólna [mg/l] 521 ………… 

Fosfor ogólny [mgP/l] 12 ………… 

Azot ogólny [mgN/l] 101 ………… 
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5.5. 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 systemu kanalizacji zbiorczej: 

Ponad 1/3 ścieków przemysłowych pochodzi z Kompanii Piwowarskiej S.A., kolejne zakłady 

dostarczające ścieki to  Fiat Auto Poland S.A. Komagra S.A, Tauron Ciepło S.A.. Hilton 

Foods Ltd Sp.z o. o., Efekt, PKM sp z o.o. Europainting Sp. z o. o., HUF Polska , Lear oraz 

inne, system kanalizacyjny obsługuje zakłady usługowe sklepy w tym sklep 

wielkopowierzchniowy  Auhan . 

 

Ilość ścieków przemysłowych (powstających w zakładach przemysłowych i usługowych), 

odprowadzanych do kanalizacji [m
3
/d]

  
6 176,24 

Wskaźnik 
Wartość wskaźnika 

zanieczyszczeń 

Ładunek zanieczyszczeń 

odprowadzany w ciągu doby 

[g/d] 

1 2 3 

BZT5 [mgO2/l] 427 2 637 254,48 

ChZTCr [mgO2/l] 716 nie dotyczy 

Zawiesina ogólna [mg/l] 386 nie dotyczy 

Fosfor ogólny [mgP/l] 13 nie dotyczy 

Azot ogólny [mgN/l] 62 nie dotyczy 

 

5.6. Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest 

planowane.  

Nie dotyczy  

 

5.7. Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.  

Wyszczególnienie: RLM 

Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej 

(pkt 4.1 Tab. 1 kol. 4) 
122 072 

Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej 

sieci kanalizacyjnej (pkt 4.2.1 kol. 4 + pkt 4.2.2 kol. 4) 
320 

Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci 

kanalizacyjnej (pkt 4.1 Tab. 1 kol. 5) 
1 006 

Liczba osób czasowo przebywających, planowanych do przyłączenia do 

sieci kanalizacyjnej,  
0 

Liczba osób czasowo przebywających planowanych do podłączenia do 

projektowanej sieci kanalizacyjnej (pkt 4.2.1 kol. 5 + pkt 4.2.2 kol. 5) 
0 

Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku 

ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe 

korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 5.5 / 60 g/d] 

43 954 

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 

5.6 / 60 g/d] 

0 
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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 

492 

Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma) 167 844 

 

Wyznaczona we wniosku aglomeracja zapewnia standardy oczyszczania ścieków na 

poziomie: 

                    

       
      % 

W wyniku zrealizowanych inwestycji standardy oczyszczania ścieków na poziomie osiągną 

poziom 

                        

       
     % 

 

6. 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 w gminie Tychy zostały utworzone następujące strefy ochrony 

bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej ujęć wody podziemnej: 

 

Ujęcie wód podziemnych „SAD” obejmujące studnie SAD I, SAD II, SAD III – strefa 

ochrona została utworzona Rozporządzeniem nr 1/2003 Dyrektora Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 8 kwietnia 2003 r.  

Teren ochrony bezpośredniej w/w ujęć znajdują się poza terenem aglomeracji. 

Teren ochrony pośredniej częściowo znajduje się na terenie aglomeracji.  

Wymogi dla terenu ochrony pośredniej: 

Granice terenu ochrony pośredniej ujęcia wody należy oznaczyć przez umieszczenie, w 

punktach przecięcia się granic ze szlakami komunikacyjnymi oraz w innych 

charakterystycznych punktach terenu, tablic zawierających informacje o ustanowieniu strefy. 

Na terenie ochrony bezpośredniej wprowadza się następujące ograniczenia i nakazy: 

1. zabrania się użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody; 

2. wody opadowe należy odprowadzać w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do 

urządzeń służących do poboru wody; 

3. teren należy zagospodarować zielenią; 

4. ścieki z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze 

urządzeń służących do  poboru wody należy odprowadzać poza granicę terenu ochrony 

bezpośredniej; 

5. należy ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy 

obsłudze urządzeń służących do poboru wody. 
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Na terenie ochrony pośredniej zabrania się: 

1. wprowadzania ścieków do ziemi; 

2. lokalizowania zakładów przemysłowych mogących pogorszyć stan środowiska gruntowo-

wodnego oraz ferm chowu zwierząt; 

3. lokalizowania wysypisk i wylewisk odpadów komunalnych i przemysłowych; 

4. lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych i innych substancji chemicznych 

oraz rurociągów do ich transportów; 

5. lokalizowania nowych ujęć w obrębie strefy zasobowej; 

6. lokalizowania cmentarzy 

. 

Ujęcie wód podziemnych „Las” obejmujące studnie S-I, S-II, S-II bis, S-IV, S-VI – strefa 

ochrona została utworzona Rozporządzeniem nr 2/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 27 sierpnia 2013 r. zamienionym Rozporządzeniem 

nr 2/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 6 

listopada 2014 r.  

Teren ochrony bezpośredniej w/w ujęć znajdują się poza terenem aglomeracji. 

Teren ochrony pośredniej częściowo znajduje się na terenie aglomeracji.  

Wymogi dla terenu ochrony pośredniej: 

Na terenie ochrony pośredniej zabrania się: 

1) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, z wyjątkiem wód opadowych i roztopowych 

spełniających wymogi i warunki zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

2) rolniczego wykorzystania ścieków; 

3) mycia pojazdów mechanicznych poza myjniami usługowymi, prowadzącymi działalność 

na podstawie przepisów odrębnych; 

4) stosowania nawozów; 

5) stosowania środków ochrony roślin, które według zezwolenia na wprowadzenie środków 

ochrony roślin do obrotu są klasyfikowane jako niebezpieczne dla środowiska; 

6) lokalizowania nowych i rozbudowy istniejących zakładów przemysłowych, mogących 

zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w 

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 

213, poz.1397 oraz z 2013 r. poz. 817); 

7) lokalizowania ferm chowu lub hodowli zwierząt; 

8) lokalizowania cmentarzy oraz grzebania zwłok zwierzęcych; 

lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych oraz substancji szczególnie 

szkodliwych oraz 

rurociągów do ich transportu, z wyjątkiem: 

a) naziemnych zbiorników przeznaczonych do magazynowania gazu płynnego, 

b) magazynów butli z gazem płynnym; 

10) lokalizowania składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż 

niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych; 

11) budowy autostrad, torów kolejowych, dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych; 

12) wydobywania kopalin; 

13) lokalizowania nowych ujęć wody (nie dotyczy wykonywania studni awaryjnych lub 

zastępczych dla ujęcia Las)."; 

Granice terenu ochrony pośredniej ujęcia wody należy oznaczyć poprzez umieszczenie tablic 

zawierających informacje o ustanowieniu strefy. 

 

Na terenie Bierunia w obrębie aglomeracji brak stref ochronnych. 
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7. 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. 
Nie dotyczy 

 

8. 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. 

 
Pomniki przyrody 

Lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos) wiek ok. 300 lat oraz Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 

wiek ok. 300 lat przy ul. Nad Jeziorem utworzone decyzją PWRN OP-b/35/63 z dnia 

30.08.1963 r. Pomniki znajdują się poza terenem aglomeracji.  

Użytki ekologiczne 

Użytek ekologiczny „Paprocany” o powierzchni 19 ha ustanowiony Rozporządzeniem nr 7/03 

Wojewody Śląskiego z dnia 17 czerwca 2003 r. Użytek ekologiczny w całości znajduje się 

poza terenem aglomeracji 

Na terenie Tychy w obrębie aglomeracji brak form ochrony przyrody. 

 

Na terenie Bierunia w obrębie aglomeracji brak form ochrony przyrody. 
 

 

 

9. Poprawność wykonania części graficznej. 

 

Lp. Wyszczególnienie Nie  Tak 
Nie 

dotyczy 

1 2 3 4 5 

1 
Część graficzna została wykonana na mapie topograficznej  

w skali 1: 10 000, a w przypadku jej braku - w skali 1:25 000. 
 x  

2 

Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar 

objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji 

zbiorczej). 

 x  

3 

Oznaczono znajdujące się na terenie aglomeracji oczyszczalnie 

ścieków komunalnych, do których odprowadzane są (bądź 

odprowadzane będą) ścieki komunalne. 

 x  

4 
Oznaczono granice administracyjne gminy / gmin zgodne  

z danymi z państwowego rejestru granic. 
 x  

5 
Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących 

tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej. 
 x  

6 
Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód 

śródlądowych. 
  x 

7 

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. 

 x  

8 Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej.  x  
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9 
Część graficzna została podpisana przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania gminy (gminy wiodącej). 
 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 

 
 

 
Prezydent Miasta Tychy 

     11.12.2020 r.    /-/ mgr inż. Andrzej Dziuba 
 

 

(data, imię i nazwisko /pieczęć imienna/ podpis) 

 

 

 

 

GMINA MIASTA TYCHY 

 

 

 

(pieczęć Wnioskodawcy) 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/469/20

Rady Miasta Tychy

z dnia 17 grudnia 2020 r.
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