
 
 

UCHWAŁA NR XXXI/376/20 
RADY MIEJSKIEJ W  CZECHOWICACH-DZIEDZICACH 

z dnia 15 grudnia 2020 r. 

w sprawie utworzenia Aglomeracji Czechowicice-Dziedzice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019, 
poz. 506) oraz art. 87 ust. 1 i 4, art. 92 w związku z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.) po uzgodnieniu z Zarządami Zlewni Państwowego Gospodarstw 
Wodnego Wody Polskie w Gliwicach oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach 

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach uchwala: 

§ 1. 1. Wyznacza się Aglomerację Czechowice-Dziedzice zwana dalej „aglomeracją”, o równoważnej 
liczbie mieszkańców 50 418 RLM, z oczyszczalnią ścieków komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach, przy 
ul. Czystej 5. 

2. Aglomeracja zlokalizowana jest w województwie śląskim, w Gminie Czechowice-Dziedzice oraz 
Gminie Goczałkowice-Zdrój. 

§ 2. Obszar oraz granice aglomeracji a także jej szczegółowe parametry, zostały opisane w załącznikach do 
uchwały: opisowym (załącznik nr 1) oraz na mapie w skali 1:25 000 stanowiących jej integralną część. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowice-Dziedzice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą Nr V/25/36/2016 Sejmiku 
Województwa Śląskiego z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Czechowice-
Dziedzice (Dz. Urz. Woj. Śl. Z 2016 r. poz. 3805), która traci moc z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały 
zgodnie z art. 565 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 310 ze 
zm.). 

   

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
 

Damian Żelazny 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 grudnia 2020 r.

Poz. 9462
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Czechowice-Dziedzice, październik 2020 r. 
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Część opisowa 
 

1. Podstawowe informacje na temat aglomeracji 
 

1. Nazwa aglomeracji: Czechowice-Dziedzice 

2. Wielkość RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem / uchwałą:  

53 938 RLM zgodnie z Uchwałą Nr V/25/36/2016 Sejmiku Województwa 

Śląskiego z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji 

Czechowice - Dziedzice 

3. Wielkość RLM aglomeracji planowanej do wyznaczenia: 50418 

4. Gmina wiodąca w aglomeracji: Czechowice-Dziedzice 

5. Gminy w aglomeracji: Czechowice-Dziedzice, Goczałkowice-Zdrój 

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

wniosku załącznikiem graficznym1: Czechowice-Dziedzice, Zabrzeg, Ligota, 

Bronów, Goczałkowice-Zdrój. 

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:  

Czechowice-Dziedzice 

 

Uzasadnienie ustanowienia aglomeracji Czechowice-Dziedzice 

Podstawa formalna:  

Zgodnie z art. 365 ust. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne dotychczas obowiązujący 

akt prawa miejscowego ustanawiający aglomerację zachowuje moc nie dłużej niż do 

31.12.2020 roku, natomiast art.87 ust. 1 tejże ustawy przekazał kompetencje do wyznaczania 

w drodze uchwały aglomeracji radzie gminy o największej równoważnej liczbie mieszkańców 

w nią wchodzących. 

Odniesienie do parametrów aglomeracji:  

Poniższa propozycja powstała w wyniku dokonanych przeliczeń zgodnie z Rozporządzeniem 

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 „Wytycznymi do 

wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji” z lipca 2019 r. 

opracowanymi przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Ministerstwo 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Sródlądowej. 

Granica aglomeracji odzwierciedla stan istniejącej oraz planowanej do rozbudowy 

infrastruktury kanalizacyjnej sanitarnej na terenie gmin Czechowice-Dziedzice  

i Goczałkowice-Zdrój. Granica aglomeracji przebiega wzdłuż zewnętrznych granic działek 

ewidencyjnych lub przeznaczonych pod zabudowę, skanalizowanych bądź przewidzianych do 

skanalizowania. Wyłączenia terenów wewnątrz obszaru aglomeracji wynikają z faktu braku 

zurbanizowania tych terenów, zajęcia ich przez obszary leśne, zbiorniki wodne itp. 

Korekta liczby RLM aglomeracji została natomiast dokonana w oparciu o aktualną ilość 

mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej, zbiorników bezodpływowych, 

przydomowych oczyszczalni ścieków oraz ilość ścieków przemysłowych dowożonych  

i odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej. RLM zaktualizowano 

 
1 Propozycję planu aglomeracji należy przygotować w oparciu o wykaz miast i/lub miejscowości w rozumieniu 
ustawy z dnia 29 sierpnia 2002 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych.  
W przypadku miast podaje się nazwę miasta, a nie poszczególnych jego dzielnic. Szczegółowy wykaz 
miejscowości znajduje się w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r.  
w sprawie wykazu urzędowego nazw miejscowości i ich części (Dz. U. z 2013 r. poz.200).  
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również o ilość mieszkańców, którzy zostaną podłączeni do planowanej do wykonania sieci 

kanalizacyjnej, poprzez inwestycje na które pozyskano środki finansowe.  

Poziom obsługi siecią kanalizacyjną został wyliczony na podstawie danych ilościowych 

(ewidencja mieszkańców) na obszarach przyłączonych do kanalizacji oraz przewidzianych do 

przyłączenia w wyniku realizacji projektu pn. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w 

gminie Czechowice-Dziedzice - etap2” na którego realizację pozyskano dofinansowanie z 

Funduszu Spójności i który obecnie jest realizowany przez PIM Sp. z o.o.. W jego wyniku 

przyłączonych zostanie do sieci 5328 mieszkańców co spowoduje osiągnięcia poziomu obsługi 

wśród mieszkańców na poziomie 99,63%, natomiast wskaźnik ten liczony wg RLM ścieków 

powstających na terenie aglomeracji wyniesie 99,68 %, co oznacza że spełni wymogi 

dyrektywy ściekowej dla aglomeracji. 

Dane wykorzystane w niniejszym opracowaniu zostały udostępnione przez PIM Sp. z o.o.  

w Czechowicach-Dziedzicach operatora oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej  

w Czechowicach-Dziedzicach. 

Aglomeracja Czechowice-Dziedzice obsługiwana jest przez jedną oczyszczalnię ścieków 

zlokalizowaną w Czechowicach-Dziedzicach w sąsiedztwie dopływu rzeki Iłownicy do Wisły. 

Działki nie podłączone w chwili obecnej do systemu kanalizacji zlokalizowane w obrębie 

aglomeracji, są obsługiwane przez alternatywne rozwiązania dla budowy zbiorczego systemu 

kanalizacyjnego indywidualne systemy oczyszczania ścieków: 

-przydomowe oczyszczalnie ścieków, 

-zbiorniki bezodpływowe, z których nagromadzone ścieki dowożone są na stację zlewną na 

terenie oczyszczalni taborem asenizacyjnym. 

 

2. Adres (gminy, gminy wiodącej w aglomeracji) 
 

Miejscowość: Czechowice – Dziedzice  Ulica, nr: Plac Jana Pawła II 1 

Gmina: Czechowice – Dziedzice Powiat: bielski 

Województwo: Śląskie 

 

3. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji 
 

Lp. Wyszczególnienie Nie2 Tak5 
1 2 3 4 

1 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  X 

2 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy 
 X 

3 Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego X  

4 
Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  

i kanalizacyjnych 
 X 

5 
Inne (wymienić) 

………………………………………………...……… 
X  

Wykaz dokumentów: 

Gmina Czechowice-Dziedzice: 

▪ Uchwała Nr XV/114/15 Rady Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach z dnia 27 

października 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 
2 Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź 
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części obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice położonego w rejonie Osiedla 

"Czechowice Górne" 

▪ Uchwała Nr X/72/15 Rady Miejskiej W Czechowicach-Dziedzicach z dnia 9 czerwca 

2015 r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 

obszaru gminy Czechowice-Dziedzice, obejmującej tereny położone pomiędzy 

ulicami: Legionów, Lipowską i Kamionka 

▪ Uchwała Nr XL/354/13 Rady Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach z dnia 16 

lipca 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej tereny rozgraniczone 

ulicami: Rumana, Górniczą oraz południowymi granicami działek nr 4506/9 oraz 

4074/40, 74, 76, 78, 79, 81, 122, 125 - (Plan XVIII) 

▪ Uchwała Nr XL/353/13 Rady Miejskiej w Czechowicach - Dziedzicach z dnia 16 

lipca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 

zachodniej obszaru Gminy Czechowice – Dziedzice 

▪ Uchwała Nr IV/24/11 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 25 

stycznia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej teren położony w Ligocie 

w rejonie ul. Wapienickiej, Woleńskiej, Dworskiej. 

▪ Uchwała NR XLIX/419/10 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 5 

października 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej tereny położone w rejonie 

ulic: Świerkowickiej, Zawiłej, Legionów 

▪ Uchwała Nr XLIX/519/06 Rady Miejskiej w Czechowicach - Dziedzicach z dnia 4 

września 2006r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części obszaru gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej tereny 

położone w sąsiedztwie ulic: Bestwińskiej i Chłodnej - (PLAN 6) 

▪ Uchwała Nr XXVIII/306/16 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 20 

grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej tereny centrum miasta 

położone na południe od torów kolejowych - CENTRUM I - etap 1. 

▪ Uchwała Nr XXV/294/04 Rady Miejskiej w Czechowicach–Dziedzicach z dnia 2 

lipca 2004r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 

obszaru gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej tereny położone pomiędzy ul. 

Traugutta, Asnyka, Szkolną i Narutowicza - (PLAN VII) 

▪ Uchwała Nr XVII/184/03 Rady Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach z dnia 9 

grudnia 2003r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części obszaru gminy Czechowice-Dziedzice, obejmującej tereny pomiędzy ulicami: 

Miarki, Piasta, trasa DK-1 oraz istniejącą linią kolejową – (PLAN 54) 

▪ Uchwała Nr XVII/168/03 Rady Miejskiej w Czechowicach - Dziedzicach z dnia 9 

grudnia 2003r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części obszaru gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej tereny położone w 

sąsiedztwie ulic: Junackiej i Komorowickiej – (PLAN 4) 

▪ Uchwała Nr XVII/173/03 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 9 

grudnia 2003r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części obszaru gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej działkę nr 3122/115 

położoną przy ul. Junackiej – (PLAN 23) 

▪ Uchwała Nr XIV/120/03 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 16 

września 2003 roku w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części obszaru gminy Czechowice-Dziedzice, obejmującej działki 

położone w pobliżu ulicy Świerkowickiej - ( Plan 3 ) 
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▪ Uchwała Nr XIII/102/03 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 10 lipca 

2003 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części obszaru gminy Czechowice-Dziedzice, obejmującej tereny położone w 

sąsiedztwie ulic: Pasieki i Kopernika - ( Plan 60 ) 

▪ Uchwała Nr XLIII/348/01 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 23 

października 2001 roku w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części obszaru gminy Czechowice-Dziedzice, obejmującej teren 

położony przy ulicy Drzymały 

▪ Uchwała Nr XII/90/03 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 27 maja 

2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części obszaru gminy Czechowice-Dziedzice, obejmującej tereny 

pomiędzy ulicami: Pawią, Sokolą, Żurawią i Lipowską - (Plan 5) 

▪ Uchwała Nr XII/91/03 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 27 maja 

2003 roku w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części obszaru gminy Czechowice-Dziedzice, obejmującej tereny 

pomiędzy ulicami: Lipowską, Oliwną oraz zachodnią granicą działki nr 2688/1 - (Plan 

47) 

▪ Uchwała Nr XLIX/548/18 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 22 

maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 

obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej tereny centrum miasta położone 

na południe od torów kolejowych - CENTRUM II 

▪ Uchwała Nr LII/567/18 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 10 lipca 

2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 

obszaru Gminy Czechowice Dziedzice obejmującej tereny położone w rejonie 

południowej części centrum miasta Czechowice- Dziedzice 

▪ Uchwała Nr LII/566/18 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 10 lipca 

2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 

obszaru Gminy Czechowice- Dziedzice obejmującej tereny centrum miasta położone 

na południe od torów kolejowych - CENTRUM I - etap 2 

▪ Uchwała Nr LIV/590/18 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 25 

września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części obszaru Gminy Czechowice- Dziedzice obejmującej tereny w rejonie 

oczyszczalni ścieków 

▪ Uchwała Nr VI/32/19 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 

29.01.2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 

obszaru gminy Czechowice-Dziedzice, obejmującej tereny położone pomiędzy ulicą 

Hrabiego Kotulińskiego, ulicą Cichą i DK1 

▪ Uchwała Nr XVIII/185/19 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 17 

grudnia 2019 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Czechowice-Dziedzice dla określonych terenów w rejonie Czechowice Górne 

po zachodniej stronie DK1 - etap 2 

▪ Uchwała nr XLVII/488/06 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 26 

czerwca 2006 roku w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Czechowice-Dziedzice 

▪ Uchwała Nr XIX/204/20 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 28 

stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i 

modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2020 

w Gminie Czechowice-Dziedzice dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  

w Czechowicach-Dziedzicach Spółka z o. o. 
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Gmina Goczałkowice-Zdrój: 

▪ Uchwała Nr XIX/119/2020 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 20 lipca 2020 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 

boisk sportowych w gminie Goczałkowice-Zdrój 

▪ Uchwała Nr XVII/105/2020 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 25 lutego 2020r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie 

lasu Remiza w gminie Goczałkowice-Zdrój 

▪ Uchwała nr VIII/57/2015 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 23 lipca 2015r.  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie 

ronda Pod Bocianem, znajdujących się w gminie Goczałkowice-Zdrój. 

▪ Uchwała nr XLII/290/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 7 września 2010 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

górniczych "Czechowice II", "Bestwina", "Rudołtowice" i "Goczałkowice Zdrój" 

znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Goczałkowice-Zdrój 

▪ Uchwała nr XLIX/294/2006 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 6 czerwca 2006 

r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Goczałkowice-

Dolina Wisły" dla części obszaru gminy Goczałkowice-Zdrój obejmującej Jezioro 

Goczałkowickie 

▪ Uchwała Nr XLII/277/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goczałkowice-

Zdrój 

 

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 1.1. Sieć istniejąca – Aglomeracja Czechowice - Dziedzice   

Lp

. 
Kanalizacja istniejąca 

Długość 

[km] 

Liczba osób korzystających z istniejącej 

kanalizacji 

Uwagi 
Mieszkańc

y 

Osoby 

czasowo 

przebywające 

na terenie 

aglomeracji3 

Sumaryczna 

liczba osób 

[kol 4 + kol 

5] 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Sanitarna grawitacyjna 237,0 

38967 1864 40831 
 

2 Sanitarna tłoczna 36,1 

3 
Ogólnospławna 

grawitacyjna 
5,3 

4 Ogólnospławna tłoczna 0 

Razem 278,4 38967 1864 40831 

 

 

 

 
3 Pod pojęciem „osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji” rozumie się liczbę zarejestrowanych 
miejsc noclegowych w obiektach usług turystycznych, szpitalach, internatach, więzieniach etc. 
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Tabela 1.2. Sieć istniejąca – Gmina Czechowice - Dziedzice   

Lp. Kanalizacja istniejąca 
Długość 

[km] 

Liczba osób korzystających z istniejącej 

kanalizacji 

Uwagi 

Mieszkańcy 

Osoby 

czasowo 

przebywające 

na terenie 

aglomeracji4 

Sumaryczna 

liczba osób 

[kol 4 + kol 

5] 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Sanitarna grawitacyjna 189,6 

32186 946 33132 
 

2 Sanitarna tłoczna 11,7 

3 
Ogólnospławna 

grawitacyjna 
5,3 

4 Ogólnospławna tłoczna 0 

Razem 206,6 32186 946 33132 

 

 
Tabela 1.3. Sieć istniejąca – Gmina Goczałkowice - Zdrój   

Lp. Kanalizacja istniejąca 
Długość 

[km] 

Liczba osób korzystających z istniejącej 

kanalizacji 

Uwagi 

Mieszkańcy 

Osoby 

czasowo 

przebywające 

na terenie 

aglomeracji5 

Sumaryczna 

liczba osób 

[kol 4 + kol 

5] 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Sanitarna grawitacyjna 47,4 

6 781 918 7 699 
 

2 Sanitarna tłoczna 24,4 

3 
Ogólnospławna 

grawitacyjna 
0 

4 Ogólnospławna tłoczna 0 

Razem 71,8 6 781 918 7 699 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Pod pojęciem „osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji” rozumie się liczbę zarejestrowanych 
miejsc noclegowych w obiektach usług turystycznych, szpitalach, internatach, więzieniach etc. 
5 Pod pojęciem „osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji” rozumie się liczbę zarejestrowanych 
miejsc noclegowych w obiektach usług turystycznych, szpitalach, internatach, więzieniach etc. 
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Tabela 2. Sieć, na której wykonanie zostały pozyskane środki finansowe  

– GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE 

Lp. Kanalizacja istniejąca 
Długość 

[km] 

Liczba osób które zostaną podłączone do 

kanalizacji na która otrzymano 

dofinansowanie 
Uwagi 

(źródło 

finansowania) 
Mieszkańcy 

Osoby 

czasowo 

przebywające 

na terenie 

aglomeracji6 

Sumaryczna 

liczba osób 

[kol 4 + kol 

5] 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Sanitarna grawitacyjna 51,08 

5328 

 
0 5328 Fundusz 

Spójności 

2 Sanitarna tłoczna 8,12 

3 
Ogólnospławna 

grawitacyjna 
 

4 Ogólnospławna tłoczna  

Razem 59,2    

 

4.2.  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.  

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

na 1 km sieci7. 

Wykaz miast i/lub miejscowości wchodzących w skład aglomeracji, w obrębie których 

planuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej: NIE DOTYCZY 

 

Lp. 
Kanalizacja planowana do 

wykonania 

Długość 

[km] 

Liczba osób, które zostaną podłączone do 

planowanej do wykonania kanalizacji 

Uwagi 

Mieszkańcy 

Osoby czasowo 

przebywające na 

terenie 

aglomeracji8 

Sumaryczna 

liczba osób 

[kol 4 + kol 

5] 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Sanitarna grawitacyjna  

   
 
 

2 Sanitarna tłoczna  

3 Ogólnospławna grawitacyjna  

4 Ogólnospławna tłoczna  

Razem     

 
6 Pod pojęciem „osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji” rozumie się liczbę zarejestrowanych 
miejsc noclegowych w obiektach usług turystycznych, szpitalach, internatach, więzieniach etc. 
7 Wskaźnik wyliczany jest sumarycznie dla wszystkich miast i/lub miejscowości (wchodzących w skład 
aglomeracji), w obrębie których planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej. Należy pamiętać, aby 
planowane inwestycje były uzasadnione ekonomicznie. Szczegółowe uwarunkowania dotyczące wyliczania 
wskaźnika długości sieci znajdują się w Wytycznych do tworzenia i zmiany aglomeracji. 
8 Pod pojęciem „osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji” przyjmuje się liczbę zarejestrowanych 
miejsc noclegowych (obiekty usług turystycznych, szpitale, internaty, więzienia).  
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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 na 1 km sieci). 

Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]  

Sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie 

aglomeracji, którzy 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 [kol. 3 - razem]  

 

 

  

4.2.2. 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.): NIE DOTYCZY 

 

 

 

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 

 
   

 2 
Sanitarna tłoczna 

 

Razem     

 

 

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]  

Sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie 

aglomeracji, którzy 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. 3 - razem] 
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4.3. 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 

Długość 

[km] 

Liczba osób korzystających z kanalizacji po 

dostosowaniu aglomeracji do warunków 

określonych w Dyrektywie 91/271/EWG 

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 293,38 

44295 1864 46159 

Odcinek 5,3 km 

kanalizacji 

ogólnospławnej 

zostanie 

przekształcony 

w kanalizację 

sanitarną 

2 Sanitarna tłoczna 44,22 

3 
Ogólnospławna 

grawitacyjna 
 

4 Ogólnospławna tłoczna 0 

Razem 337,6 44295 1864 46159 

 

 
 

6. Opis gospodarki ściekowej w aglomeracji 

6.1.  Informacje na temat oczyszczalni ścieków.  
 

Nazwa oczyszczalni ścieków: Czechowice – Dziedzice 

 

Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres):  

ul. Czysta 5, 43-502 Czechowice – Dziedzice 

 

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

tel.: 32 214 52 27 

fax: 32 214 52 28  

e-mail: m.plawecka@pim.czechowice-dziedzice.pl 

 

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

znak, oznaczenie organu, termin ważności decyzji):  

Data wydania: 17. 10. 2013 r. 

Znak: ZR.6341.2.101a.2013.OA 

Organ wydający decyzję: Starosta Bielski 

Termin ważności decyzji: 03. 10. 2023 r. 

 

Przepustowość oczyszczalni: 

średnia [m3/d]: 10 252 

maksymalna godzinowa [m3/h]: 854 

maksymalna roczna [m3/rok]: 3 747 000 

 

Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: 53 952 
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Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków, zgodnie z danymi przedłożonymi  

w ostatnim sprawozdaniu z realizacji KPOŚK: 

Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m3/d]: 7032,9  

Ścieki dowożone [m3/d]: 109,6 

 

Średnie obciążenie oczyszczalni [m3/d]: 7142,8 

Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m3/rok]: 2 607,0 tys.  

 

Przewidywane średnie obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci 

kanalizacji sanitarnej [m3/d]: 7142,8 + 799,2 = 7942 

Przewidywana ilość ścieków oczyszczanych w roku po zrealizowaniu planowanego zakresu 

sieci kanalizacji sanitarne [m3/rok]: 2 898 830  

 

 

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych (średnia roczna za 2019 r.) 

Wskaźnik 
Wartość  

(średnioroczna z pomiarów) 
Uwagi  

1 2 3 

BZT5 [mgO2/l] 451 ………… 

ChZTCr [mgO2/l] 983 ………… 

Zawiesina ogólna [mg/l] 401 ………… 

Fosfor ogólny [mgP/l] 14 ………… 

Azot ogólny [mgN/l] 88 ………… 

Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych9 

Wskaźnik 

Wartość lub % redukcji 

zgodnie z pozwoleniem 

wodnoprawnym 

Wartość  

(średnioroczna z pomiarów) 

1 2 3 

BZT5 [mgO2/l] 15 6 

ChZTCr [mgO2/l] 125 49 

Zawiesina ogólna [mg/l] 35 8 

Fosfor ogólny [mgP/l] 2 1 

Azot ogólny [mgN/l] 15 10 

 

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym: 

Nazwa cieku: Iłownica Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków 

oczyszczonych: 0+120 

Współrzędne geograficzne wylotu: długość: 18,585483; szerokość: 49,552726 

 

 
9 Należy zwrócić uwagę, że % redukcji zanieczyszczeń dotyczy ładunku wprowadzanego na oczyszczalnię  
i ładunku odprowadzanego z oczyszczalni, nie zaś zawartości % zanieczyszczeń w jednostce objętościowej 
ścieków 
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Typ oczyszczalni ścieków10 

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 
X 

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: 

Oczyszczalnia jest po modernizacji zakończonej w 2014 r. Posiada wystarczającą 

przepustowość dla przyjęcia i oczyszczania ścieków z istniejącej i planowanej sieci 

kanalizacyjnej oraz ścieków dowożonych, zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Rady 

z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG). 

Planowana jest w przyszłości modernizacja części osadowej oczyszczalni ścieków, 

modernizacja nie spowoduje zmiany przepustowości oczyszczalni. 

 

 

 

 

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: 

Liczba mieszkańców obsługiwanych przez systemy indywidualne (przydomowe 

oczyszczalnie ścieków): 161 Mk 

Liczba przydomowych oczyszczalni ścieków: 46 szt. 

Ilość ścieków oczyszczanych systemami indywidualnymi (przydomowymi 

oczyszczalniami ścieków) [m3/rok]: 1 763 

Obecnie część mieszkańców aglomeracji (5328 osób) zamieszkuje nieruchomości 

wyposażone w zbiorniki bezodpływowe, przewiduje się ich podłączenie w wyniku 

realizacji planowanych inwestycji w ramach projektu na który pozyskano 

dofinansowanie z Funduszu Spójności. 

Nie planuje się inwestycji w zakresie indywidualnych systemów oczyszczania ścieków. 

 

 

 

 

 
10 Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź 
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6.3. Informacje dotyczące końcowego punktu zrzutu (w przypadku braku 

oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji) 
 

Końcowy punkt zrzutu: 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]: 7 946,8 

Wskaźnik 
Wartość wskaźnika 

zanieczyszczeń 
Uwagi 

1 2 3 

BZT5 [mgO2/l] 451 ………… 

ChZTCr [mgO2/l] 983 ………… 

Zawiesina ogólna [mg/l] 401 ………… 

Fosfor ogólny [mgP/l] 14 ………… 

Azot ogólny [mgN/l] 88 ………… 

 

 

 

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 systemu kanalizacji zbiorczej: 

PKN ORLEN S.A. ul. A. Asnyka 42, Czechowice-Dziedzice /STACJA PALIW/ 

ELEURO Sp. z o.o. ul. Nad Białką 17, Czechowice-Dziedzice /PRODUKCJA I HANDEL 

URZĄDZENIAMI ELEKTRYCZNYMI/ 

MARBET Sp. z o.o. ul. Górnicza 107, Czechowice-Dziedzice /PRODUKCJA I 

SPRZEDAŻ MEBLI/ 

LUKOIL ul. Węglowa 15, Czechowice-Dziedzice /STACJA PALIW/ 

AUTOGRILL Sp. z o.o. Droga Krajowa nr 1, Czechowice-Dziedzice /GASTRONOMIA I 

HOTELARSTWO/ 

RC SERVICE Sp. z o.o. ul. Łukowa 39, Czechowice-Dziedzice /HOTELARSTWO, 

CATERING I SPRZĄTANIE/ 

LONTEX ul. Ligocka 55, Czechowice-Dziedzice /DYSTRYBUCJA CZĘŚCI DO 

SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH/ 

GRYGA Sp. z o.o. ul. Legionów 71 Czechowice-Dziedzice /PIEKARNIA/ 

KONTAKT-SIMON S.A. ul. Bestwińska 21, Czechowice-Dziedzice /PRODUKCJA 

OSPRZĘTU ELEKTROINSTALACYJNEGO ORAZ SYSTEMÓW 

ROZPROWADZANIA ENERGII/ 
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VALEO ELECTRIC AND ELECTRONIC SYSTEMS SP. Z O.O. ul. Bestwińska 21, 

Czechowice-Dziedzice /PRODUKCJA PODZESPOŁÓW DLA BRANŻY 

AUTOMOTIVE/ 

ALPO-BOX Sp. z o.o. ul. Uzdrowiskowa 5A, Goczałkowice-Zdrój /USŁUGI 

MOTORYZACYJNE/ 

 

 

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

odprowadzanych do kanalizacji [m3/d]: 545,2 

Wskaźnik* 
Wartość wskaźnika 

zanieczyszczeń 

Ładunek zanieczyszczeń 

odprowadzany w ciągu doby 

[g/d] 

1 2 3 

BZT5 [mgO2/l] 451 245 880 

ChZTCr [mgO2/l] 983 ……… 

Zawiesina ogólna [mg/l] 401 ……… 

Fosfor ogólny [mgP/l] 14 ……… 

Azot ogólny [mgN/l] 88 ……… 

* Z uwagi na brak badań składu jakościowego ścieków przemysłowych, przyjęto wskaźniki zbliżone do 

ścieków komunalnych. 

 

 

 

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 planuje się obecnie  

 

 

 

6.7.  Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.  
 

Wyszczególnienie: RLM 

Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej 

(pkt 5.1 Tab. 1 kol. 4) 
38 967 

Liczba mieszkańców, planowanych do przyłączenia do sieci 

kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane 

(pkt 5.1 Tab. 2 kol. 4) 

5 328 

Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej 

sieci kanalizacyjnej (pkt 5.2.1 kol. 4 + pkt 5.2.2 kol. 4) 
0 

Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci 

kanalizacyjnej (pkt 5.1 Tab. 1 kol. 5) 
1 864 

Liczba osób czasowo przebywających, planowanych do przyłączenia do 

sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały 

pozyskane (pkt 5.1 Tab. 2 kol. 5) 

0 

Liczba osób czasowo przebywających planowanych do podłączenia do 

projektowanej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.2.1 kol. 5 + pkt 5.2.2 kol. 5) 
0 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 15 – Poz. 9462



 Strona 15 

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] 

4 098 

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] 

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 

161 

Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma) 50 418 

 

 

 

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 terenie aglomeracji Czechowice-Dziedzice znajdują się następujące strefy ochrony 

bezpośredniej ujęć wód podziemnych: 

1. Strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wody Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno-

Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach Zdroju – ustanowiona decyzją Starosty 

Pszczyńskiego z dnia 18.03.2005 r. nr RO.6223-9/05 

Decyzja nakazuje: 

• Prowadzenie stałych okresowych pomiarów wydajności ujęcia i obserwacji 

położenia zwierciadła wód podziemnych ujmowanego poziomu wodonośnego  

w eksploatowanej studni, 

• Nieprzekraczanie dozwolonej wielkości poboru wody, 

• Utrzymywanie w odpowiednim stanie sanitarno-technicznym obudowy studni, 

jej wnętrza, zainstalowanego sprzętu oraz pozostałych urządzeń 

• Niedopuszczanie do eksploatacji urządzeń pomiarowych o wygasłych cechach 

legalizacyjnych 

• Dokonywanie uzdatniania wody ze względu na ponadnormatywna zawartość 

żelaza  

i manganu oraz bakteriologię przy wykorzystaniu wody do celów pitnych 

• Dokonywanie okresowych kontroli jakości wody oraz sprawności jej 

uzdatniania pod nadzorem terenowej stacji Sanepidu. 
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2. Strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wody Zakładu Ogrodniczego Marian Spychała  

w Goczałkowicach-Zdroju – ustanowiona decyzją Starosty Pszczyńskiego z dnia 

20.04.2005 r. nr RO.6223-17/05 

Decyzja nakazuje: 

• Prowadzenie stałych okresowych pomiarów wydajności ujęcia i obserwacji 

położenia zwierciadła wód podziemnych ujmowanego poziomu wodonośnego  

w eksploatowanej studni, 

• Nieprzekraczanie dozwolonej wielkości poboru wody, 

• Prowadzenie okresowej kontroli własności fizyko-chemicznych wody 

• Prowadzenie książki eksploatacji studni z pomiarami wydajności ujęcia, 

wielkości poboru oraz wynikami analiz chemicznych wody 

• Utrzymywanie w odpowiednim stanie sanitarno-technicznym obudowy studni, 

jej wnętrza, zainstalowanego sprzętu oraz pozostałych urządzeń 

• Niedopuszczanie do eksploatacji urządzeń pomiarowych o wygasłych cechach 

legalizacyjnych 

• Dokonywanie uzdatniania wody ze względu na ponadnormatywną zawartość 

żelaza i manganu  

• Dokonywanie okresowych kontroli jakości wody oraz sprawności jej 

uzdatniania pod nadzorem terenowej stacji Sanepidu. 

 

 

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. 
 
NIE DOTYCZY 

 

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. 
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W granicach aglomeracji znajduje się:  

- Obszar specjalnej ochrony ptaków należący do sieci NATURA 2000 – „Dolina górnej 

Wisły” (kod obszaru PLB240001) ustalony Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 

dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 

(Dz.U.2004 nr 229 poz.2313). 

- Użytek ekologiczny „Czechowicka Dolina Jaskrów” ustalony Uchwałą nr 

XXIII/253/20 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 18 czerwca 2020 r. 

w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pod nazwą „Czechowicka Dolina 

Jaskrów” na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice 

- drzewa pomniki przyrody wg zestawienia: 

1. Dąb szypułkowy  ulica Miarki obw. 365cm, ustanowiony 

ROZPORZĄDZENIEM Nr 6/07 Wojewody Śląskiego z dnia 19 lutego 2007 r.  

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - drzewa gatunku dąb szypułkowy 

(Quercus robur) rosnącego na terenie gminy Czechowice-Dziedzice 

2. Dąb szypułkowy ul. Słowackiego obw.370cm, ustanowiony 

ROZPORZĄDZENIE Nr 4/07 Wojewody Śląskiego z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie 

ustanowienia pomnika przyrody - drzewa gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur) 

rosnącego na terenie gminy Czechowice-Dziedzice 

3. Dąb szypułkowy ul. Wenecka obw. 396cm, ustanowiony Uchwałą Nr XII/91/15 

Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie 

ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice 

4. Dąb szypułkowy ul. Kopernika obw. 525cm, ustanowiony 

ROZPORZĄDZENIEM Nr 8/07 Wojewody Śląskiego z dnia 19 lutego 2007 r.  

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - drzewa gatunku dąb szypułkowy 

(Quercus robur) rosnącego na terenie gminy Czechowice-Dziedzice 

5. Wiąz szypułkowy ul. Piasta obw. 334cm, ustanowiony Uchwałą nr XXXI/340/17 

Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie 

ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice 

6. Grab pospolity ul. Lipowa  obw. 300cm, ustanowiony Uchwałą nr XXXI/340/17 

Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie 

ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice 

7. Dąb szypułkowy ul. Bestwińska obw. 380cm, ustanowiony Uchwałą nr 

XXX/340/17 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 28 marca 2017 r.  

w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice 

8. Dąb szypułkowy ul. Cichy Kącik obw. 420cm, ustanowiony Uchwałą Rady 

Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie 

ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice 

9. Dąb szypułkowy ul. Cichy Kącik obw. 460cm, ustanowiony Uchwałą nr 

XXII/245/20 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 26 maja 2020 r.  

w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice 

10. Dąb szypułkowy ul. Cichy Kącik obw. 315cm, ustanowiony Uchwałą nr 

XXII/245/20 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 26 maja 2020 r.  

w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice 
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11. Dąb szypułkowy rejon ul. Pasieki obw. 307cm, ustanowiony Uchwałą nr 

XXII/245/20 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 26 maja 2020 r.  

w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice 

12. Dąb szypułkowy ul. Koło obw. 303 cm, ustanowiony Uchwałą nr XXII/245/20 

Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie 

ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice 

13. Dąb szypułkowy ul. Koło obw. 330cm ustanowiony Uchwałą nr XXII/245/20 

Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie 

ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice 

14. Dąb szypułkowy ul. Do Zapory obw. 378 cm ustanowiony Uchwałą nr 

XXII/245/20 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 26 maja 2020 r.  

w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice 

(zlokalizowany poza obszarem aglomeracji w bliskiej od niej odległości) 

15. Dąb szypułkowy ul. Do Zapory obw. 250cm ustanowiony Uchwałą nr 

XXII/245/20 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 26 maja 2020 r.  

w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice 

(zlokalizowany poza obszarem aglomeracji w bliskiej od niej odległości) 

 

 

10. Poprawność wykonania części graficznej. 

Lp. Wyszczególnienie Nie11  Tak12 
Nie 

dotyczy12 

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  

9 
Część graficzna została podpisana przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania gminy (gminy wiodącej). 
 X  

 
11 Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź. 
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