
 
 

UCHWAŁA NR 230/XXIX/2021 
RADY GMINY MYKANÓW 

z dnia 7 maja 2021 r. 

w sprawie wyznaczenia  Aglomeracji  Mykanów 

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 z późn. zm.) i art. 87 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624) 

Rada Gminy Mykanów 
uchwala: 

§ 1. 1. Wyznacza się Aglomerację Mykanów o równoważnej liczbie mieszkańców 7270 RLM,  
z oczyszczalnią ścieków komunalnych zlokalizowaną w miejscowości Rybna. 

2. Aglomeracja zlokalizowana jest w województwie śląskim, w gminie Mykanów. 

§ 2. Część opisowa Aglomeracji Mykanów stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Obszar i granice aglomeracji, o której mowa w § 1, są oznaczone na mapie w skali 1;10000, 
stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 206/XXVI/2020 Rady Gminy Mykanów z dnia 29 grudnia 2020 r. (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 247) w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Mykanów. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mykanów. 

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

  

   

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów 
 
 

inż. Włodzimierz Cichoń 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 maja 2021 r.

Poz. 3474
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Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr 230/XXIX/2021 

Rady Gminy Mykanów 

z dnia 07.05.2021r. 
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Mykanów, maj 2021r. 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 3474



 Strona 2 

Część opisowa 

 

1. Podstawowe informacje na temat aglomeracji 

 
1. Nazwa aglomeracji: MYKANÓW 
2. Wielkość RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującą uchwałą:  5328 
3. Wielkość RLM aglomeracji planowanej do wyznaczenia: 7270 
4. Gmina wiodąca w aglomeracji: MYKANÓW 
5. Gminy w aglomeracji: MYKANÓW 

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

załącznikiem graficznym: Antoniów, Czarny Las, Grabowa, Kokawa, Kolonia 

Wierzchowisko, Kuźnica Kiedrzyńska, Kuźnica Lechowa, Lubojna, Łochynia, 

Mykanów, Nowa Rybna, Przedkocin, Radostków, Radostków Kolonia, Rybna, Tylin, 

Wola Hankowska, Wola Kiedrzyńska 
7. Wykaz nazw miejscowości dołączanych do obszaru aglomeracji: Czarny Las, Nowa 

Rybna, Kuźnica Lechowa, Wola Hankowska, Wola Kiedrzyńska 
8. Wykaz nazw miejscowości wyłączanych z obszaru aglomeracji: Lubojenka 

9. Nazwa miejscowości, w której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków: RYBNA 
10. Liczba stałych mieszkańców aglomeracji wynosi: 6411 
11. Liczba czasowych mieszkańców wynosi : 0 

 

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

 
Miejscowość: Mykanów Ulica, nr: Samorządowa 1  

Gmina: Mykanów Powiat: częstochowski  

Województwo: śląskie 

Telefon: 34 328 80 19 Fax: 34 3288023 

e-mail do kontaktu bieżącego: ug@mykanow.pl 

 
3. Dane kontaktowe osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego 

wniosku 

 
 

1. Imię i nazwisko: Marcin Janeczek   
2. Urząd Gminy Mykanów 
3. tel. 34 3288019 wew. 34 

4. E-mail: srodowisko@mykanow.pl 

 

 

4. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji 
 

Lp. Wyszczególnienie Nie Tak 
1 2 3 4 
1 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  x 

2 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy 
 x 
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UCHWAŁA NR 181/XXI/2020 RADY GMINY MYKANÓW z dnia 

18 września 2020r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mykanów 

3 Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego x  

4 
Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  

i kanalizacyjnych 
x  

5 Inne (wymienić) ………………………………………………...………   

 
Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

UCHWAŁA  nr 222/XXXIV/2006 Rady Gminy Mykanów z dnia 28 marca 2006r w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-Czarny Las 

UCHWAŁA nr 223/XXXIV/2006 Rady Gminy Mykanów z dnia 28 marca 2006r w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-Grabowa  

UCHWAŁA nr 224/XXXIV/2006 Rady Gminy Mykanów z dnia 28 marca 2006r w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-Kuźnica  

UCHWAŁA nr 225/XXXIV/2006 Rady Gminy Mykanów z dnia 28 marca 2006r w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-Broniszew 

UCHWAŁA nr 226/XXXIV/2006 Rady Gminy Mykanów z dnia 28 marca 2006r w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-Rybna 

UCHWAŁA nr 227/XXXIV/2006 Rady Gminy Mykanów z dnia 28 marca 2006r w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-Wierzchowisko 

UCHWAŁA nr 228/XXXIV/2006 Rady Gminy Mykanów z dnia 28 marca 2006r w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-Wola Hankowska 

UCHWAŁA nr 230/XXXIV/2006 Rady Gminy Mykanów z dnia 28 marca 2006r w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-Cykarzew 

UCHWAŁA nr 231/XXXIV/2006 Rady Gminy Mykanów z dnia 28 marca 2006r w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-Kocin 

UCHWAŁA nr 232/XXXIV/2006 Rady Gminy Mykanów z dnia 28 marca 2006r w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-Borowno 

UCHWAŁA nr 233/XXXIV/2006 Rady Gminy Mykanów z dnia 28 marca 2006r w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-Lubojna 

UCHWAŁA NR 30/IV/2007 RADY GMINY w MYKANOWIE z dnia 28 lutego 2007r. w 

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-Radostków 

UCHWAŁA NR 118/XI /2008 Rady Gminy Mykanów z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mykanów w miejscowości 

Lubojna przy ul. Gajowej 

UCHWAŁA NR 119/ XI /2008 Rady Gminy Mykanów z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mykanów w miejscowości 

Tylin przy ul. Letniskowej 

Uchwała Nr 109/X/2007 Rady Gminy w Mykanowie z dnia 28 grudnia 2007 r. w  sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mykanów miejscowości 

Czarny Las, w gminie Mykanów 

Uchwała Nr 110/ X /2007 Rady Gminy w Mykanowie z dnia 28 grudnia 2007 r . w  sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mykanów w miejscowości 

Florków,  

UCHWAŁA NR 177/XVIII/2008 Rady Gminy Mykanów z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mykanów-Dziennik Urzędowy 

Województwa Śląskiego Nr 65 poz. 1460 
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UCHWAŁA NR 178/XVIII/2008 Rady Gminy Mykanów z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mykanów-Dziennik Urzędowy 

Województwa Śląskiego Nr 65 poz 1461 

1462 UCHWAŁA NR 179/XVIII/2008 Rady Gminy Mykanów z dnia 2 grudnia 2008 r. w 

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mykanów-Dziennik 

Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 65 poz.1462 

1463 UCHWAŁA NR 180/XVIII/2008 Rady Gminy Mykanów z dnia 2 grudnia 2008 r. w 

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mykanów-Dziennik 

Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 65 poz. 1463 

UCHWAŁA NR 181/XVIII/2008 Rady Gminy Mykanów z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mykanów-Dziennik Urzędowy 

Województwa Śląskiego Nr 65 poz. 1464 

UCHWAŁA NR 182/XVIII/2008 Rady Gminy Mykanów z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mykanów-Dziennik Urzędowy 

Województwa Śląskiego Nr 65 poz. 1465 

UCHWAŁA NR 183/XVIII/2008 Rady Gminy Mykanów z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mykanów-Dziennik Urzędowy 

Województwa Śląskiego Nr 65 poz. 1466 

UCHWAŁA NR 209/XX/2009 Rady Gminy Mykanów z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-Dziennik Urzędowy Województwa 

Śląskiego Nr 65 poz. 1779 

Uchwała Nr 219/XXI/2009 Rady Gminy Mykanów z dnia 27 marca 2009r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-Borowno 

UCHWAŁA NR 292/XXIX/2009 RADY GMINY MYKANÓW z dnia 30 grudnia 2009 r. w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

położonych w miejscowości Borowno, w gminie Mykanów-Dziennik Urzędowy 

Województwa Śląskiego Nr 45 poz. 693 

UCHWAŁA NR 334/XXXII/10 RADY GMINY MYKANÓW z dnia 20 maja 2010 r. w 

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-Dziennik Urzędowy 

Województwa Śląskiego Nr 145 poz. 2385 

UCHWAŁA NR 355/XXXIV/10 RADY GMINY MYKANÓW z dnia 17 września 2010 r. w 

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mykanów-Dziennik 

Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 254 poz. 3937 

UCHWAŁA NR 37/IV/2011 RADY GMINY MYKANÓW z dnia 25 marca 2011 r. w 

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-Dziennik Urzędowy 

Województwa Śląskiego Nr 138 poz. 2615 

UCHWAŁA NR 38/IV/2011 RADY GMINY MYKANÓW z dnia 25 marca 2011 r. w 

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-Dziennik Urzędowy 

Województwa Śląskiego Nr 138 poz. 2616 

UCHWAŁA NR 39/IV/2011 RADY GMINY MYKANÓW z dnia 25 marca 2011 r. w 

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-Dziennik Urzędowy 

Województwa Śląskiego Nr 138 poz. 2617 

UCHWAŁA NR 127/XII/2012 RADY GMINY MYKANÓW z dnia 25 maja 2012 r. w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 

Wola Kiedrzyńska przy ul. Mykanowskiej w gminie Mykanów-Dziennik Urzędowy 

Województwa Śląskiego poz. 2932 

UCHWAŁA NR 169/XVI/2012 RADY GMINY MYKANÓW z dnia 23 października 2012 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-Dziennik Urzędowy 

Województwa Śląskiego poz. 168 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 5 – Poz. 3474
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UCHWAŁA NR 185/XVII/2012 RADY GMINY MYKANÓW z dnia 30 listopada 2012 r. w 

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-Dziennik Urzędowy 

Województwa Śląskiego poz. 1031 

UCHWAŁA NR 255/XXVI/2013 RADY GMINY MYKANÓW z dnia 8 października 2013 

r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 

miejscowościach Grabowa przy ul. Spacerowej oraz Grabówka przy ul. Słonecznej w gminie 

Mykanów-Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 6208 

UCHWAŁA NR 256/XXVI/2013 RADY GMINY MYKANÓW z dnia 8 października 2013 

r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 

miejscowości Radostków Kolonia i Kolonia Wierzchowisko-Dziennik Urzędowy 

Województwa Śląskiego poz. 6209 

UCHWAŁA NR 257/XXVI/2013 RADY GMINY MYKANÓW z dnia 8 października 2013 

r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 

miejscowości Czarny Las w gminie Mykanów-Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 

poz. 6210 

UCHWAŁA NR 258/XXVI/2013 RADY GMINY MYKANÓW z dnia 8 października 2013 

r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 

miejscowości Borowno przy ul. Częstochowskiej w gminie Mykanów-Dziennik Urzędowy 

Województwa Śląskiego poz. 6211 

UCHWAŁA NR 259/XXVI/2013 RADY GMINY MYKANÓW z dnia 8 października 2013 

r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 

miejscowości Wola Kiedrzyńska przy ul. Osiedlowej w gminie Mykanów-Dziennik 

Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 6212 

UCHWAŁA NR 280/XXVII/2013 RADY GMINY MYKANÓW z dnia 13 listopada 2013 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 

miejscowościach: Rybna i Radostków w gminie Mykanów-Dziennik Urzędowy 

Województwa Śląskiego poz. 6958 

UCHWAŁA NR 32/VI/2015 RADY GMINY MYKANÓW z dnia 12 lutego 2015 r. w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 

Wierzchowisko przy ul. Długiej w gminie Mykanów-Dziennik Urzędowy Województwa 

Śląskiego poz. 1116 

UCHWAŁA NR 33/VI/2015 RADY GMINY MYKANÓW z dnia 12 lutego 2015 r. w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 

Lubojna przy ul. Ogrodowej w gminie Mykanów-Dziennik Urzędowy Województwa 

Śląskiego poz. 1117 

UCHWAŁA NR 213/XXV/2016 RADY GMINY MYKANÓW z dnia 22 listopada 2016 r. w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości 

Mykanów w gminie Mykanów-Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 9 stycznia 

2017 r., poz. 200 

UCHWAŁA NR 214/XXV/2016 RADY GMINY MYKANÓW z dnia 22 listopada 2016 r. w 

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Borowno 

Kolonia i Borowno w gminie Mykanów-Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dn. 

9.12.2016 r., poz. 6702 

UCHWAŁA NR 215/XXV/2016 RADY GMINY MYKANÓW z dnia 22 listopada 2016r. w 

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kuźnica 

Kiedrzyńska przy ul. Częstochowskiej, w gminie Mykanów-Dziennik Urzędowy 

Województwa Śląskiego z dn. 09.12.2016 r., poz. 6703 

UCHWAŁA NR 216/XXV/2016 RADY GMINY MYKANÓW z dnia 22 listopada 2016r. w 

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Radostków 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 6 – Poz. 3474
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Kolonia przy ul. Sportowej, w gminie Mykanów-Dziennik Urzędowy Województwa 

Śląskiego z dn. 09.12.2016r., poz. 6704 

UCHWAŁA NR 281/XXXI/2017 RADY GMINY MYKANÓW z dnia 29 maja 2017r. w 

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Stary 

Broniszew przy ul. Nadrzecznej i Grabowa przy ul. Długosza w gminie Mykanów-Dziennik 

Urzędowy Województwa Śląskiego z dn. 20.06.2017r., poz. 3697 

UCHWAŁA NR 337/XXXVII/2017 RADY GMINY MYKANÓW z dnia 1 grudnia 2017 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kokawa w 

gminie Mykanów-Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dn. 28.12.2017 r., poz. 

7381 

UCHWAŁA NR 26/IV/2019 RADY GMINY MYKANÓW z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Borowno Kolonia, 

Lubojenka, Kuźnica Lechowa i Tylin w gminie Mykanów-Dziennik Urzędowy Województwa 

Śląskiego z dn. 21 lutego 2019 r. Poz. 1529 

UCHWAŁA NR 27/IV/2019 RADY GMINY MYKANÓW z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Topolów, Lubojenka i 

Radostków Kolonia-Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dn. 21 lutego 2019 r. 

Poz. 1530 

UCHWAŁA NR 28/IV/2019 RADY GMINY MYKANÓW z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lubojenka przy ul. 

Głównej-Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dn. 21 lutego 2019 Poz. 1531 

UCHWAŁA NR 47/VI/2019 RADY GMINY MYKANÓW z dnia 9 kwietnia 2019 r. w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 

Stary Cykarzew i Wola Kiedrzyńska w gminie Mykanów-Dziennik Urzędowy Województwa 

Śląskiego z dn. 24 kwietnia 2019 Poz. 3333 

UCHWAŁA NR 95/XII/2019 RADY GMINY MYKANÓW z dnia 21 października 2019 r. w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 

Stary Cykarzew przy ul. Leśnej, Szkolnej i Zielonej w gminie Mykanów-Dziennik Urzędowy 

Województwa Śląskiego z dn. 30 października 2019 r. Poz. 7188 

UCHWAŁA NR 100/XIII/2019 RADY GMINY MYKANÓW z dnia 29 listopada 2019 r. w 

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Kolonia 

Wierzchowisko i Lubojna w gminie Mykanów - etap I-Dziennik Urzędowy Województwa 

Śląskiego z dn. 12.12.2019 r., poz. 8772 

UCHWAŁA NR 145/XVII/2020 RADY GMINY MYKANÓW z dnia 19 maja 2020 r. w 

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mykanów 

przy ul. Częstochowskiej w Gminie Mykanów-Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 

z dn. 04.06.2020 r., poz. 4453 

UCHWAŁA NR 177/XXI/2020 RADY GMINY MYKANÓW z dnia 18 września 2020 r. w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 

Grabówka przy ul. Słonecznej i Spokojnej w gminie Mykanów-Dziennik Urzędowy 

Województwa Śląskiego z dn. 02.10.2020 r., poz. 7055 

UCHWAŁA NR 178/XXI/2020 RADY GMINY MYKANÓW z dnia 18 września 2020 r. w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 

Wierzchowisko w obrębie ulic: Jodłowej, Dębowej, Czereśniowej i Wrzosowej w gminie 

Mykanów-Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dn. 02.10.2020 r., poz. 7056 

UCHWAŁA NR 179/XXI/2020 RADY GMINY MYKANÓW z dnia 18 września 2020 r. w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 

Borowno przy ul. Długosza w gminie Mykanów-Dziennik Urzędowy Województwa 

Śląskiego z dn. 02.10.2020 r., poz. 7057 
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UCHWAŁA NR 180/XXI/2020 RADY GMINY MYKANÓW z dnia 18 września 2020 r. w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 

Dudki przy ul. Bursztynowej i Lubojenka przy ul. Głównej w gminie Mykanów-Dziennik 

Urzędowy Województwa Śląskiego z dn. 02.10.2020 r., poz. 7058 

 

5. Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w obrębie aglomeracji 

 

5.1. 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 
5.2.  

|Tabela 1. Sieć istniejąca  

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 46,45 

5607 
 

0 5607  

 

2 Sanitarna tłoczna 11,63 

3 
Ogólnospławna 

grawitacyjna 
 

4 Ogólnospławna tłoczna  

Razem 58,08 5607 0 5607 
 

5.3.  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.  

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

na 1 km sieci.
 
 

 

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

się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej: Czarny Las ul. Nowa, Nowa Rybna, ul. Prosta, 

odcinek między ul. Leśną, a ul. Prostą; Kuźnica Lechowa, ul, Leśna 
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Lp. Kanalizacja planowana do 

wykonania 
Długość 

[km] 

Liczba osób, które zostaną podłączone do planowanej 

do wykonania 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 2,00 

334 0 334 
 

2 Sanitarna tłoczna       0,75 

3 Ogólnospławna grawitacyjna  

4 Ogólnospławna tłoczna  

Razem 2,75 334 0 334 

 

 

 

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] 2,75 

Sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie 

aglomeracji, którzy będą obsługiwani przez planowaną do wykonania sieć 

kanalizacyjną [kol. 6 - razem] 
334 

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]  
121,5 

  

 

5.3.2. 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  
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5.4. 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 

aglomeracji 

sumaryczna 

liczba osób 
[kol 4 + kol 5] 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Sanitarna grawitacyjna 48,45 

5941 0 5941 
 

2 Sanitarna tłoczna 12,38 

3 Ogólnospławna 

grawitacyjna  

4 Ogólnospławna tłoczna  

Razem 60,83 5941 0 5941 

 
 

6. Opis gospodarki ściekowej w aglomeracji 

6.1.  Informacje na temat oczyszczalni ścieków. 

 

Nazwa oczyszczalni ścieków:  

Mechaniczno biologiczna oczyszczalnia ścieków w Rybnej  

 

Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres):  

Rybna, gm. Mykanów dz. nr ewid. 192/4, 192/5 obręb Rybna 
 

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

Beata Kulejewska  607770541; email: bkulejewska@pwik.czest.pl 
 

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

znak, oznaczenie organu, termin ważności decyzji):  

Decyzja Starosty Częstochowskiego OŚ.6341.97.2015-V.39 z dnia 29.12.2015r.  Termin 

ważności 31 grudnia  2025r.  

 

Przepustowość oczyszczalni: 
średnia [m

3
/d]: 1000  

maksymalna godzinowa [m
3
/h]: 96 

maksymalna roczna [m
3
/rok]: 365000  

 

Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: 6000 
 

Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków, zgodnie z danymi przedłożonymi  

w ostatnim sprawozdaniu z realizacji KPOŚK:  

Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m
3
/d]: 630,69 

Ścieki dowożone [m
3
/d]: 70,69 

Średnie obciążenie oczyszczalni [m
3
/d]: 701,38 
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Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych 

Wskaźnik 
Wartość  

(średnioroczna z pomiarów) 
Uwagi  

1 2 3 

BZT5 [mgO2/l] 496 ………… 

ChZTCr [mgO2/l] 1111 ………… 

Zawiesina ogólna [mg/l] 622 ………… 

Fosfor ogólny [mgP/l] 13 ………… 

Azot ogólny [mgN/l] 93 ………… 

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] 6 ………… 

ChZTCr [mgO2/l] 50 ………… 

Zawiesina ogólna [mg/l] 9 ………… 

Fosfor ogólny [mgP/l] 1 ………… 

Azot ogólny [mgN/l] 36 ………… 

  

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym: 

Nazwa cieku: Sękawica Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków 

oczyszczonych: 2+800 

Współrzędne geograficzne wylotu: E 19,1187     N 50,9228 

 

Typ oczyszczalni ścieków 

B - oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków  x 

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 

 

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: 
Planuje sie modernizację i rozbudowę oczyszczalni  
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Docelowe wartości to: 
RLM oczyszczalni – 10363 

Qśrd=1391 m3/d wartość projektowa 
Qmaxd=2170m3/d 
Qmaxh=280m3/h 
Qmax roczne=511000m3/rok 

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: 
W aglomeracji liczba przydomowych oczyszczalni ścieków: 24, z indywidualnych systemów 

oczyszczania ścieków korzysta 96 osób. Nie planuje się zamierzeń inwestycyjnych w tym 

zakresie. Ilość ścieków z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków wynosi 3,35 

[tys.m
3
/rok]. 

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

ścieków na terenie aglomeracji)- 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 [m
3
/d]: 710,56 

Wskaźnik 
Wartość wskaźnika 

zanieczyszczeń 
Uwagi 

1 2 3 

BZT5 [mgO2/l] 6 ………… 

ChZTCr [mgO2/l] 50 ………… 

Zawiesina ogólna [mg/l] 9 ………… 

Fosfor ogólny [mgP/l] 1 ………… 

Azot ogólny [mgN/l] 36 ………… 

 

 

6.5.  Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych 

odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.  
 

WKRĘT-MET Klimas sp. z o.o. Kuźnica Kiedrzyńska gm Mykanów. Zgodnie z aktualnym 

pozwoleniem wodno-prawnym odprowadzane do kanalizacji są ścieki o składzie jak poniżej: 
Miedź – 1 ml/l 
Ołów – 1 mg/l 
Cynk – 5 mg/l 

Nikiel – 1mg/l 
Chrom ogólny – 1 mg/l 
Chrom sześciowartościowy – 0,2 mg/l 
Cyjanki wolne – 0,5 mg/l 
Cyjanki związane – 5 mg/l 

Azot amonowy – 200 mg/l  
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Ilość ścieków przemysłowych  odprowadzanych do kanalizacji – 164,4 [m
3
/d]

 
 

     

 

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 podłączenia zakładów przemysłowych do systemu kanalizacji zbiorczej 

 

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) 
5607 

Liczba mieszkańców aglomeracji, którzy mają techniczną możliwość 

korzystania z istniejącej sieci kanalizacyjnej 
374 

Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej sieci 

kanalizacyjnej (pkt 5.2.1 kol. 4 + pkt 5.2.2 kol. 4) 
334 

Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej 

(pkt 5.1 Tab. 1 kol. 5) 
- 

Liczba osób czasowo przebywających, planowanych do przyłączenia do sieci 

kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane (pkt 

5.1 Tab. 2 kol. 5) 
- 

Liczba osób czasowo przebywających planowanych do podłączenia do 

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

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] 
859 

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] 
- 

Liczba mieszkańców  korzystających z indywidualnych systemów 

oczyszczania ścieków komunalnych (przydomowe oczyszczalnie ścieków), nie 

planowanych do podłączenia do sieci, określona na podstawie rejestrów 

prowadzonych przez gminę 

96 

Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma) 7270 

 

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  Mykanów występuje strefa ochrony pośredniej ujęcia wody 

„Wierzchowisko” utworzona  Rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej W Poznaniu z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie ustanowienia strefy 

ochronnej ujęcia wody podziemnej WIERZCHOWISKO /Dziennik Urzędowy Województwa 

Śląskiego nr 227 poz. 4585 z 2009r. ze zm../ 
Na terenie ochrony bezpośredniej zabronione jest użytkowanie gruntów do celów 

niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody. 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 13 – Poz. 3474



 Strona 13 

Na terenie ochrony bezpośredniej należy: 

1. odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do 

urządzeń służących do poboru wody; 

2. zagospodarować teren zielenią; 

3. odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń 

sanitarnych, przeznaczonych do użytku zatrudnionych przy obsłudze urządzeń 

służących do poboru wody; 

4. ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze 

urządzeń służących do poboru wody. 

Na obszarze A terenu ochrony pośredniej ujęcia wody zabronione jest: 

1. przechowywanie i składowanie odpadów promieniotwórczych; 

2. lokalizowanie składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż 

niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych 

3. wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. 

Na obszarze B terenu ochrony pośredniej ujęcia wody zabronione jest: 

1. lokalizowanie składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż 

niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych; 

2. lokalizowanie instalacji w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 

ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 j. t. z późn. zm.), których 

funkcjonowanie ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w nich działalności, może 

powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych 

albo środowiska jako całości; 

3. lokalizowanie cmentarzy oraz grzebanie zwłok zwierzęcych; 

4. przechowywanie i składowanie odpadów promieniotwórczych; 

5. składowanie środków ochrony roślin i opakowań po tych środkach; 

6. wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi; 

7. lokalizowanie magazynów produktów ropopochodnych oraz rurociągów do ich 

transportu; 

8. wprowadzanie wód roztopowych z projektowanej autostrady A-1 w obrębie obszaru 

zasilania ujęcia Wierzchowisko lub wprost do cieku o nazwie Tylinka, na odcinku 

powyżej ujętego źródła Wierzchowisko; 

9. lokalizowanie przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Na obszarze B terenu ochrony pośredniej ujęcia wody wprowadza się następujące 

ograniczenia: 

1. budowy i rozbudowy dróg publicznych z wyjątkiem dróg posiadających system 

odprowadzania ścieków i wód opadowych; 

2. budowy nowych ujęć wody innych użytkowników, poza służącymi zwykłemu 

korzystaniu z wód. 

 

Wyżej opisane Rozporządzenie Dyrektora RZGW w Poznaniu zostało zmienione 

Rozporządzeniem Dyrektora RZGW w Poznaniu z dnia 4 czerwca 2013 roku i opublikowane 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 4172 z dnia 7 czerwca 2013 roku. 

Zmiana dotyczy jedynie zakresu możliwości wprowadzania ścieków opadowych do wód i 

ziemi, ale po ich oczyszczeniu. 
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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. 
Na terenie Aglomeracji  Mykanów  brak obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych  

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. 

 
Na terenie Aglomeracji  Mykanów  nie występują formy ochrony przyrody  

 

10. 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  

9 
Część graficzna została podpisana przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania gminy (gminy wiodącej). 
 x  
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granica Gminy

obszar aglomeracji objęty istniejącym

zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej

obszar aglomeracji objęty projektowanym

zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej

oczyszczalnia ścieków

strefa ochrony ujęcia wód podziemnych

"Wierzchowisko" - obszar A

strefa ochrony ujęcia wód podziemnych

"Wierzchowisko" - obszar B

pomniki przyrody

obszary Natura 2000

AGLOMERACJA

MYKANÓW

LEGENDA

Skala  1: 10 000

0100 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 m

1 cm - 100 m

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 230/XXIX/2021

Rady Gminy Mykanów

z dnia 7 maja 2021r.
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