
1:3‘) an-I5

1
\ .17

13 "1
-Q-)

.=.=».-_-,,.=..J=;..=.

_.,.,._'_-T.-I;1'=<-rd."-1.1....-3 -—-if

"5 1 urzéi5'I§5€1§1*1?i\*-'15‘51§§>‘f55j ~ ~- -~.
data IE 2 2 , '.M_ I

WP1YWL"~ zdma 14 stycznia 2021 r.
'~"'"""*“"‘”‘”5"'”" ' Zatwierdzony przez ...................... ..

\.>~Cp‘\QT:)- 1* '7-'\

UCHWALA NR .................. ..
RADY MIASTA GLIWICE

z dnia .................. .. 2021 r.

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gliwice

Na podstawie an.l8 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2020r. poz.713), oraz art. 87 w zwiqzku z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst
jednolity Dz. U. z2020r. poz. 310), po uzgodnieniu z Dyrektorem Zarzqdu Zlewni Pafistwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie w Gliwicach oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony §rodowiska w Katowicach,
w zwiqzku zzawartym w dniu 28 paidziernika 2020r. p0mie;dzy Gminq Gliwice a Gminz; Pyskowice
porozumieniem mi¢dz§/gminnym w sprawie wspé1dzia1ania przy realizacji zadania polegajgcego na wyznaczeniu
obszaru i granic aglomeracji Gliwice (Dz.Urz.Woj.$lqskieg0 z 2021r. poz.433), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice
uchwala co nastgpuje:

§1. 1. Wyznacza sic; aglomeracjq Glixyice, zwanq dalej ,,aglomeracjq”, 0 réwnowaznej liczbie mieszkaficéw
206 800 RLM, z Centralnq Oczyszczalniq Sciekéw w Gliwicach, przy ul. Edisona 16.

2. Aglomeracja zlokalizowana jest w wojewédztwie §la,skim, na terenie gminy Gliwice oraz gminy Pyskowice.
§ 2. Opis aglomeracji stanowi za1qcznik nr 1 do niniejszej uchwa1y.
§3. Obszar i granice aglomeracji, 0 ktérej mowa w § 1, oznaczone sq na mapach stanowiqcych za1qczniki do

niniejszej uchwalyz za12;cznik nr 2 — mapa zbiorcza, zakgczniki nr 3, 4, 5 — arkusze map w skali 1:10 000.
§ 4. Wykonanie uchwaly powierza sir; Prezydentowi Miasta Gliwice.
§ 5. Uchwa1a wchodzi w Zycie po up1ywie 14 dni od daty og1oszenia w Dzienniku Urzqdowym Wojewédztwa

§lqskiego. Niniejsza uchwa1a by1a poprzedzona uchwa1q nr V/1 5/10/2015 Sejmiku Wojewédztwa §1qskiego z dnia
16 listopada 2015r. wsprawie wyznaczenia aglomeracji Gliwice (Dz. Urz. Woj. $lqskieg0 z2015r., poz. 5955),
ktéra utraciia moc obowiqzywania zdniem 31 grudnia 2020r. zgodnie zart. 565 ust.2 ustawy zdnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne.

Adam Neum I1
J2. O11;oL1
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Zalqcznik Nr 1 do uchwaly Nr .................. ..
Rady Miasta Gliwice
z dnia .................. .. 2021 r.
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Miasto Gliwice Miasto Pyskowice

PWK
Przedsiqbiorstwo Wodociqgéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gliwicach

Opis aglomeracji
Gliwice
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IICzqsc opisowa
1. Podstawowe informacje na temat aglomeracji

u1;|>u.>~|-=

. Nazwa aglomeracji: aglomeracja Gliwice - PLSL009

. Gmina wiodqca w aglomeracji: Gliwice
Gminy w aglomeracji: Gliwice, Pyskowice

. Wielkoéé RLM aglomeracji planowanej do wyznaczenia: 206 800

Wilcze Gardio, bqdqcej w aglomeracji Smolnica), Pyskowice
6. Nazwa miejscowoéci, w ktérej zlokalizowana jest oczyszczalnia éciekéwz Gliwice

. Wykaz nazw miast w aglomeracji, zgodnie z zalqcznikiem graficznym: Gliwice (z wyiqczeniem dzielnicy

Aglomeracja jest obsiugiwana przez jednq Centralnq Oczyszczalnig $ciek6w, ktérej wydajnofié jest wieksza od

iadunku generowanego na obszarze aglomeracji.

Wyposaienie aglomeracji w system zbierania éciekéw komunalnych gwarantuje poziom obsiugi powyiej 98%.

Pozostaiy iadunek niezbierany systemem sieci kanalizacji sanitarnej stanowi mniej nii 2000 RLM.

2. Opis systemu zbierania éciekéw komunalnych w obrqbie aglomeracji.

2.1. lnformacje na temat dlugoéci i rodzaju istniejqcej sieci kanalizacyjnej i liczby oséb
korzystajqcych z istniejqcej sieci kanalizacyjnej.

Kanalizacja
istniejqca

Diugoéé Ogélna liczba mieszkaricéw
[km]

Liczba miesz
korzystajqcy
kanalizacji

karicéw
ch z istniejqcej

Stali
mieszkaricy
aglomeracji

Osoby
czasowo
przebywajqce
w aglomeracji

Stali
mieszkaficy
aglomeracji

Osoby
czasowo
przebywajqce
w aglomeracji

Liczba
mieszkaricéw
nieobjgtych
systemem
kanalizacji
zbiorczej

1 2 3 4 S 6 7
sanitarna
grawitacyjna
sanitarna
tioczna
ogélnospiawna
grawitacyjna
ogélnospfawna
tfoczna
Razem

472,0

28,8

29,10

0

529,9

184 O45 2 867 182 303 2 867 1 742

2.2. lnformacje na temat dlugoéci i rodzaju planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w celu
dostosowania aglomeracji do warunkéw okreélonych wDyrektywie Rady zdnia 21 maja
1991r. dotyczqcej oczyszczania §ciek6w komunalnych (91/271/EWG) oraz liczby oscib
korzystajqcych z planowanej sieci kanalizacyjnej.
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Nie dotyczy. Wyposaienie aglomeracji w system zbierania sciekéw komunalnych gwarantuje poziom obsiugi
powyiej 98%. Pozostaiy iadunek niezbierany sieciq kanalizacyjnq jest mniejszy nii 2000 RLM.

3. Opis gospodarki sciekowej w aglomeracji.
3.1. lnformacje na temat oczyszczalni sciekéw.

Aglomeracje obsiuguje jedna oczyszczalnia sciekéw i nie planuje sie budowy kolejnych oczyszczalni.
- Nazwa oczyszczalni sciekéwz Centralna Oczyszczalnia $ciekéw w Gliwicach
- Lokalizacja oczyszczalni sciekéw (adres): Gliwice ul. Edisona 16
- Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie sciekéw z oczyszczalni do srodowiska: decyzja pozwolenie

wodnoprawne vvydana przez Marszaika Wojewédztwa Slqskiego nr 3567/OS/2012 dnia 20.12.2012 r., termin
wainosci 31.12.2022 r. '

- Przepustowosé oczyszczalni:
Sredniaz 40 000 [m3/d]
maksymalna godzinowa: 6 O00 [ma/h]
maksymalna roczna [ma/rok]: w pozwoleniu wodno prawnym nie okreslono

- Projektowa wydajnosé oczyszczalni sciekéw: 310 750 [RLM]
- llosé sciekéw dostarczanych do oczyszczalni sciekéw: (zgodnie z danymi przedioionymi w ostatnim
sprawozdaniu z realizacji KPO$K za 2019 rok)

$cieki dopiywajqce sieciq kanalizacyjnqz 10 592,5 [tys. ma/rok] = 29 020,5 [ma/d]
Scieki dowoione: 43,9 [tys. m3/rok] = 120,3 [ma/d]
$rednie obciqienie oczyszczalni: 10 636,4 [tys. m3/rok] = 29 140,8 [ma/d]
llosé sciekéw oczyszczonych w roku 2019: 10 636,4 [tys. ma/rok] = 29 140,8 [ma/d]

Wartosci wskainikéw zanieczyszczerfi sciekéw surowych

Wskainik Wartosé (srednioroczna z pomiaréw)
BZTs [mg0z/I] 295,0
ChZTc. [mgOz/I] 695,7
Zawiesina ogéina [mg/I] 307,9
Fosfor ogélny [mgP/I] 10,1
Azot ogélny [mgN/|] 85,5

Wartosci wskainikéw Iub % redukcji zanieczyszczefi éciekéw oczyszczonych

. . Wartosé Iub % redukcji zgodnie WartoséWskazmk . . .z pozwolemem wodnoprawnym (sredmoroczna z pomlardw)
BZF5 [mg01/I] <15 [mgO1/I] 5,7
chrrc. [mgO1/I] <125 [mgOz/I] 31,0
Zawiesina ogélna [mg/I] <35 [mg/I] 5,6
Fosfor ogélny [mgP/I] <1 [mgP/I] 0,7
Azot ogélny [mgN/I] <10 [mgN/I] 7,0

Odbiornik sciekéw oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:

Nazwa cieku: Kiodnica Kilometrai miejsca odprowadzania sciekéw oczyszczonych: 43+801

Wspéirzedne geograficzne wylotu (format dziesietny):
-diugosé geograficzna — 18,6467!-’E
-szerokosé geograficzna — 50,31409N
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Typ oczyszczalni sciekéw: PUB1 - oczyszczalnia biologiczna z podwyiszonym usuwaniem zwiqzkéw azotu (N),
fosforu (P) speiniajqca standardy odprowadzanych sciekéw dla aglomeracji 2 100 000 RLM

3.2. lnformacje dotyczqce indywidualnych systeméw oczyszczania sciekéw Iub innych rozwiqzari
zapewniajqcych taki sam poziom ochrony srodowiska jak w przypadku systeméw kanalizacji
zbiorczej.
W chwili obecnej zainteresowane gminy prowadzq ewidencje istniejqcych i eksploatowanych

przydomowych oczyszczalni sciekéw oraz zbiornikéw bezod piywowych.
Aktualnie na terenie aglomeracji istniejq 172 przydomowe oczyszczalnie sciekéw, z ktérych korzysta 516

oséb oraz 406 zbiornikéw bezodpiywowych, z ktérych korzysta 1226 oséb.
lstniejqca na terenie ag|omeracjiSp61ka, ktérej powierzono zadanie wfasne Gminy w postaci zbiorowego

zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania sciekéw, tj. PWiK Sp. z 0.0. w Gliwicach, sukcesywnie buduje
sieé kanalizacyjnq na terenach, na ktérych zbiorczych systeméw odbioru sciekéw jeszcze nie ma, w miare
posiadanych na to srodkéw finansowych.

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej, zawartym w pkt. 3.3.2. ,,UZA5ADN/ONEJ OPINII
skierowunej do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 258 Traktatu 0 funkcjonowaniu Unii Europejskiej
w zwiqzku z uchybieniem zobowiqzaniom ciqz'qcym na hiej na mocy art. 3, 4, 5, 10, 15 oraz sekcji A, B i D
zafqcznika I do dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991r. dotyczqcej oczyszczania sciekdw
komunalnych (Dz.U. L135z30.5.1991, s.40)” w Polsce indywidualne oczyszczalnie sciekéw mogq zapewnié ten
sam poziom ochrony srodowiska co systemy zbierania, a zatem KE uwzgledni je jako zgodne 2 przepisami art.3
ust.1 dyrektywy. Uwzgledniajqc zatem zapisy ww. Uzasadnionej Opinii przydomowe oczyszczalnie sciekéw
mieszczqce sie na terenie Aglomeracji Gliwice sq uznane jako oczyszczalnie speiniajqce wymagania art.3 ust.1
dyrektywy sciekowej.

Ponadto aktualnie ilosé (RLM) sciekéw pochodzqcych 2 przydomowych oczyszczalni sciekéw oraz ze
zbiornikéw bezodpiywowych wynosi iqcznie 1742 RLM (czyli mniej nii dopuszczalne przez KE 2000), a wskainik
skanalizowania przekracza 98%.

3.3. lnformacje o sredniej dobowej ilosci ijakosci sciekéw komunalnych powstajqcych na terenie
aglomeracji oraz ich skladzie jakosciowym.

[tys. ma/rok] [ma/d]

ilosé sciekéw komunalnych powstajqcych na terenie aglomeracji . 10 655,2 29 192,3
wtym:
ilosé sciekéw doprowadzanych do oczyszczalni zbiorczym systemem kanalizacji
sanitarnej
ilosé sciekéw z indywidualnych systeméw oczyszczania sciekéw 18,8 51,5

l 10 592,5 29 020,5

ilosé sciekéw ze zbiornikéw bezodpfywowych 43 9 120,3

Wskainik Wartosé wskainika zanieczyszczeri

BZTs [mgOz/I] 295,0
ChZTCr [mgOz/I] 695,7
Zawiesina ogélna [mg/I] 307,9
Fosfor ogélny [mgP/I] 10,1
Azot ogélny [mgN/I] 85,5
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3.4. lnformacje 0 ilosci i skladzie jakosciowym sciekéw przemystowych odprowadzanych przez
zaklady do systemu kanalizacji zbiorczej.

llosé sciekéw przemystowych odprowadzanych do kanalizacji: 3 729 [ma/d]1)

Zakres wartosci
wskainikéw

oznaczonych w
trakcie kontroli

zakiadéw‘)

Wskainik

Wartosé wskainika
zanieczyszczerfi tadunek zanieczyszczeri

okreslona w odprowadzany w ciqgu doby [g/d]
umowie’)

BZT5 [mgOz/I] 15 + 567 <600 1 193 2803)
ChZTcr [mgOz/I] 23-2-872 <900 nie dotyczy
Zawiesina ogélna [mg/I] 26+454 <33O nie dotyczy
Fosfor ogélny [mgP/I] 0,1+19,7 <10 nie dotyczy
Azot amonowy [mgN~u4/I] 0,8+148 <40 nie dotyczy
Zelazo ogélne [mgFe/I] 0,1+14,8 <10 nie dotyczy
Glin [mgA|/I] nie badano <3 nie dotyczy
Wyjasnienie: _

Na terenie aglomeracji zlokalizowane sq zaktady przemystowe o réinym charakterze, jednak w przewaiajqcej
czesci jest to przemysi, ktéry nie generuje wysokich wskainikéw BZT5 taki jak: przemyst motoryzacyjny i zakiady
zwiqzane z motoryzacjq, ceramiczny, chemiczny, ustugowy, handel, magazyny.

1) ilosé sciekéw przemystowych na podstawie danych ze sprzedaiy za 2019 rok,
21 maksymalna wartosé wskainika ustalona w umowie 0 dostarczenie wody i odprowadzenie sciekéw
3) wielkosé BZT5 okreslono na podstawie przeprowadzonych w latach 2018-2019 kontroli zaktadéw

przemystowych. 5rednia wartosé BZT5 z kontroli zaktadbw wyniosia 320 [mgOz/I],
- tadunek zanieczyszczefi: 3729 [ma/d] *320 [mgOz/I] = 1 193 280 [g/d]
- RLM z przemysiu: 1 193 280 [‘/d] / 60 [‘°Z/d~°=ob.] = 19 888

4) z uwagi na bardzo zréinicowane wartosci badanych parametréw sciekéw w poszczegélnych zaktadach
przemystowych podano przedziaty w jakich zawieraty sie badane wartosci.

W chwili obecnej brak jest danych odnosnie nowych zaktadéw przemystowych, z ktérych scieki miatyby byé
podtqczone do systemu kanalizacji zbiorczej (a zatem brak réwniei wytycznych co do jakosci i ilosci tych
sciekéw oraz ich wptywu na RLM Aglomeracji). W miarq pojawiania sie zainteresowania nowych inwestoréw
przemystowych terenami zlokalizowanymi w Aglomeracji, zainteresowane Gminy oraz PWiK Sp. z 0.0.
sukcesywnie analizujq potrzeby w zakresie rozbudowy sieci kanalizacyjnej w ramach wieloletnich plandw
modernizacji i rozwoju urzqdzeri wodociqgowych i kanalizacyjnych, jednak obecnie brak jest jeszcze
szczegéiowych danych w tym temacie.

3.5. Uzasadnienie okreslonej dla aglomeracji réwnowainej liczby mieszkaficéw.

Wyszczegélnieniez RLM
Liczba mieszkarficéw korzystajqcych z istniejqcej sieci kanalizacyjnej 182 303
Liczba oséb czasowo przebywajqcych korzystajqcych z sieci kanalizacyjnej 2 867
Réwnowaina Liczba Mieszkaficéw wynikajqca z dobowego iadunku sciekéw odprowadzanych
przez zaklady przemysiowe korzystajqce z istniejqcej sieci kanalizacyjnej , 19 888

Liczba mieszkaficéw oraz oséb czasowo przebywajacych na terenie aglomeracji nieobjetych
systemem kanalizacji zbiorczej, korzystajacych z indywidualnych systeméw oczyszczania
sciekéw komunalnych Iub innych rozwiqzafi zapewniajqcych taki sam poziom ochrony
srodowiska jak w przypadku systeméw kanalizacji zbiorczej (przydomowe oczyszczalnie
éciekéw, zbiorniki bezodpiywowe)

1 742
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Rownowaina Liczba Mieszkaficéw RLM (suma) 206 800

lnformacje o strefach ochronnych ujqé wody, wystepujqcych na obszarze aglomeracji,
obejmujqcych tereny ochrony bezposredniej i tereny ochrony posredniej zawierajqce
oznaczenie aktu prawa miejscowego Iub decyzje ustanawiajqce te strefy oraz zakazy, nakazy
i ograniczenia obowiqzujqce na tych terenach.

Na obszarze aglomeracji wyznaczono strefy ochronne dla nastepujqcych ujeé wody:

> ujgcie wody Gliwice — Ostroga.
Ujecie to sktada sis; z 4 czynnych studni: S-lb, S-2a, 5-3b, S-4a oraz 2 otworéw piezometrycznych: S-1a
i 1S. Ustanowiono dla niego strefe ochronnq, ktora obejmuje: teren ochrony bezposredniej i teren
ochrony posredniej — Rozporzqdzenie Nr 1/2013 Dyrektora Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej
w Gliwicach z dnia 17 lipca 2013r. (Dz. Urz. Woj. SI. z dnia 19.07.2013r., poz. 5074) wraz
z rozporzqdzeniem zmieniajqcym Nr 1/2015 z dnia 10 lutego 2015r. (Dz. Urz. Woj. SI. z dnia 12.02.2015r.,
poz. 763) w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujecia wéd podziemnych ,,Ostropa" w Gliwicach. Teren
ochrony bezposredniej, skiadajqcy sie z trzech czesci o tqcznej powierzchni 0,2907 ha, obejmujqcy
w catosci dziatki nr 1547, 1549, 1578, 1579 oraz w czesci dziatki nr 1554 i 1582. Teren ochrony poéredniej
o powierzchni 191 ha. Lokalizacje stref ochrony ujecia brzedstawiono na zatqczniku graficznym. Na terenie
ochrony bezposredniej ujecia wody obowiqzujq zakazy i nakazy wynikajqce z ustawy Prawo Wodne zgodne
z obowiqzujqcym w 2013r. stanem prawnym. Na terenie ochrony posredniej ujecia wody wprowadza sie
nastepujqce zakazy:

0 wprowadzania sciekéw do wod Iub do ziemi, za wyjqtkiem wéd opadowych i roztopowych, ktore mogq
byé wprowadzane do wdd Iub do ziemi bez oczyszczania,

0 stosowania indywidualnych systeméw oczyszczania sciekéw z drenazem roztqczajqcym,
0 lokalizowania magazynéw produktéw ropopochodnych oraz substancji szczegolnie szkodliwych oraz

rurociqgéw do ich transportu, z wyjqtkiem:
o naziemnych zbiornikéw przeznaczonych do magazynowania gazu ptynnego,
o magazynow butli z gazem piynnym,
o naziemnych zbiornikow przeznaczonych do magazynowania oleju opatowego wykorzystywanego na

indywidualne potrzeby grzewcze,
0 przechowywania Iub sktadowania odpadéw promieniotwérczych,
0 lokalizowania sktadowisk odpadow,
0 stosowania srodkow ochrony roslin, ktére wedtug zezwolenia na wprowadzanie srodkéw ochrony

roslin do obrotu sq kwalifikowane jako niebezpieczne dla srodowiska,
0 rolniczego wykorzystywania sciekéw,
0 lokalizowania cmentarzy oraz grzebania zwtok zwierzecych,
0 urzqdzania obozowisk,
0 odkrywkowego wydobywania kopalin,
0 lokalizowania ferm chowu Iub hodowlizwierzqt,
0 lokalizowania samochodowych warsztatéw naprawczych bez odpowiedniego uszczelniania

powierzchni oraz bez stosowania szczelnego systemu gromadzenia i odprowadzania sciekéw ze
stanowisk naprawczych i miejsc postojowych,

0 lokalizowania myjni samochodowych bez stosowania szczelnego systemu gromadzenia
i odprowadzenia sciekéw Iub bez przytqczenia do zbiorczego systemu kanalizacji,

0 naprawy i obsiugi pojazdéw mechanicznych poza terenem zaktadéw ustugowych, prowadzqcych takq
dziatalnosé na podstawie odrebnych przepiséw,

 

Strona 6

Id 8B13D965-F37F-4FEA-91D1-0460FEF95858. Projekt Strona 6



>

0 mycia pojazdéw mechanicznych poza myjniami ustugowymi, prowadzqcymi dziatalnosé na podstawie
przepiséw odrebnych,

0 urzqdzania nowych parkingow 0 powierzchni powyiej 0,1 ha, ~
0 lokalizowania nowych ujeé wody ujmujqcych czwartorzedowy poziom wodonosny (nie dotyczy

wykonywania studni awaryjnych Iub zastepczych dla ujecia ,,0stropa"),
0 prowadzenia odwodnieri za wyjqtkiem krétkotrwatych odwodnieri budowlanych,
0 wykonyvvana otworéw wiertniczych, w tym instalacji podziemnych w celu pozyskiwania ciepta

geotermalnego ziemi Iub w celach chtodniczych,
lokalizowania przedsiewzieé naleiqcych do kategorii mogqcych zawsze znaczqco oddziaiywaé na
srodowisko za wyjqtkiem:
stacji elektroenergetycznych Iub napowietrznych linii elektroenergetycznych
instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych,
instalacji do przesyiu gazu ziemnego.

O

O

O

Na terenie ochrony posredniej ujecia wody dopuszcza sie wykonywanie nowych zbiornikéw
bezodptywowych (tzw. szamb) do czasu wykonania kanalizacji.
Z opracowanej w 2018r. przez Czestochowskie Przedsiebiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. w Czestochowie
,,Ana|izy ryzyka dla ujecia wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych Ostropa" wynika, ze nie zachodzi
potrzeba dokonania zmian w wyznaczonej strefie ochronnej, pomimo zmiany stanu prawnego. Fakt ten
potwierdzit Wojewoda Slqski pismem znak |FV|l.O510.3.5.2019 z dnia 23.01.2020 r.
Teren ochrony bezposredniej ujecia wody jest ogrodzony, a na ogrodzeniu umieszczone sq tablice
zawierajqce informacje 0 ujeciu wody i zakazie wstepu oséb nieupowaznionych. Granice terenu ochrony
posredniej ujecia wody sq oznaczone przez umieszczenie tablic zawierajqcych informacje o ustanowieniu
strefy.

Ujgcie wody ,,Boisko".
Ujecie to skiada sie z jednego otworu na dziatce nr 168, obrqb Szobiszowice — studni wierconej wykonanej

w 1996r. zlokalizowane] na terenie boiska Gliwickiego Klubu Sportowego ,,Piast” i siuiy do celow
gospodarczych zwiqzanych z podlewaniem murawy przy pomocy zraszaczy, boisk zlokalizowanych przy
ul. Sokota 44 w Gliwicach.

Ustanowiono dla niego wyiqcznie strefe ochrony bezposredniej — pozwolenie wodno prawne - decyzja
Dyrektora Zarzqdu Zlewni Wéd Polskich w Gliwicach Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
nr GL.ZUZ.1.421.479.2018.JP z dnia 8 Iutego 2019r. Strefa ma forme kwadratu 2m x 2m wokoi otworu
studziennego i powierzchnie 4 m2.

Ustalono nastepujqce obowiqzki i warunki wynikajqce z pozwolenie:
0 nie przekraczaé ilosci pobieranej wody oraz wielkosci eksploatacyjnych okreslonych w decyzji,
0 pobranq wode wykorzystywaé tylko i wyiqcznie w celu podlewania murawy boisk,
0 na terenie ochrony bezposredniej zakazuje sie uzytkowania gruntow do celéw niezwiqzanych

z eksploatacjq wody, _
0 teren ochrony bezposredniej nalezy ogrodzié oraz odpowiednio oznakowaé,
0 na terenie ochrony bezposredniej nalezyz odprowadzaé wody opadowe Iub roztopowe w sposob

uniemoiliwiajqcy przedostawanie sie ich do urzqdzefl stuzqcych do poboru wody, zagospodarowaé
teren zieleniq, odprowadzaé poza granice terenu ochrony scieki z urzqdzeifi sanitarnych
przeznaczonych do uzytku osob zatrudnionych przy obsiudze urzqdzeri stuzqcych do poboru wody,
ograniczyé wytqcznie do niezbednych potrzeb przebywanie oséb niezatrudnionych przy obstudze
urzqdzeri stuzqcych do poboru wody,

0 prowadzié pod nadzorem hydrologa kontrolne pomiary wydajnosci ujqcia i poziomu zwierciadta wody,
0 prowadzié kontrole ilosci pobieranej wody 2 czestotliwosciq raz na dobe,
I prowadzié analizyjakosci pobieranej wody w stanie pierwotnym raz na dwa lata,
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v utrzymywaé w nalezytym stanie technicznym urzqdzenia do poboru wody oraz unqdzenie pomiarowe.

5. lnformacje 0 obszarach ochronnych zbiornikow wéd srédlqdowych, wystqpujqcych na
obszarze aglomeracji, zawierajqce oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiajqcego te
obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiqzujqce na tych obszarach.

Na terenie aglomeracji nie znajdujq siq zbiorniki wéd srédlqdowych.

6. lnformacje o formach ochrony przyrody, wystgpujqcych na obszarze aglomeracji, zawierajqce
nazwq formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznajqcego okreslony obszar za
formq ochrony przyrody oraz informacje 0 obszarach Natura 2000.

Na terenie aglomeracji Gliwice wystqpujq nastepujqce formy ochrony przyrody, 0 ktorych mowa w art. 6
ustawy 0 ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r.:
> pomniki przyrody na terenie Gliwic i Pyskowic zgodnie z tabelq ponizej na podstawie centralnego rejestru

form ochrony przyrody Generalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiskaz

Forma
ochrony
przyrody

Numer na
mapie
aglomeracji

Nazwa formy ochrony
przyrody

Tytui i miejsce ogtoszenia aktu prawnego
ustanawiajqcego forme ochrony przyrody

pomnik
1 przyrody

Kasztanowiec - Aesculus
hippocastanum

Uchwaia nr XXXIII/246/92 Rady Miejskiej w
Pyskowicach z dnia 23 listopada 1992 r. w sprawie
uznania tworow przyrody iywej za pomniki przyrody

pomnik
2 przyrody

Kasztanowiec zwyczajny
(Kasztanowiec biaty) -
Aesculus hippocastanum

Uchwaia nr XXXIII/246/92 Rady Miejskiej w
Pyskowicach z dnia 23 listopada 1992 r. w sprawie
uznania tworéw przyrody iywej za pomniki przyrody

pomnik3 przyrody

Kasztanowiec zwyczajny
(Kasztanowiec biaty) -
Aesculus hippocastanum

Uchwata nr XX)(lII/246/92 Rady Miejskiej w
Pyskowicach z dnia 23 listopada 1992 r. w sprawie
uznania tworow przyrody zywej za pomniki przyrody

pomnik4 przyrody
Jesion wyniosty - Fraxinus
excelsior

Uchwata nr XXXIII/246/92 Rady Miejskiej w
Pyskowicach 2 dnia 23 listopada 1992 r. w sprawie
uznania tworéw przyrody zywej za pomniki przyrody

pomnik5 przyrody

Kasztanowiec zwyczajny
(Kasztanowiec biaiy) -
Aesculus hippocastanum

Uchwaia nr XXXIII/246/92 Rady Miejskiej w
Pyskowicach z dnia 23 listopada 1992 r. w sprawie
uznania tworéw przyrody zywej za pomniki przyrody

pomnik6 przyrody Topola biata - Populus alba
Uchwata nr XXXIII/246/92 Rady Miejskiej w
Pyskowicach z dnia 23 listopada 1992 r. w sprawie
uznania tworéw przyrody zywej za pomniki przyrody

pomnik
7 przyrody

Topola kanadyjska -
Populus scanadensis

Uchwata nr XXXIII/246/92 Rady Miejskiej w
Pyskowicach z dnia 23 listopada 1992 r. w sprawie
uznania tworow przyrody zywej za pomniki przyrody

pomnik8 przyrody
Topola kanadyjska -
Populus scanadensis

Uchwaia nr XXXIII/246/92 Rady Miejskiej w
Pyskowicach z dnia 23 listopada 1992 r. w sprawie
uznania tworow przyrody zywej za pomniki przyrody

pomnik
9 przyrody

Topola kanadyjska -
Populus scanadensis

Uchwata nr XXXIII/246/92 Rady Miejskiej w
Pyskowicach z dnia 23 listopada 1992 r. w sprawie
uznania tworéw przyrody zywej za pomniki przyrody

10 pomnik
przyrody

Topola kanadyjska -
Populus scanadensis

Uchwata nr XXXIII/246/92 Rady Miejskiej w
Pyskowicach z dnia 23 listopada 1992 r. w sprawie
uznania tworéw przyrody zywej za pomniki przyrody
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pomnik
przyrody

Platan klonolistny —
Platanus xacerifolia
(Platanus xhispanic
Mikotaj

Uchwata Nr LII/392/10 Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 20 paidziernika 2010r. w sprawie
ustanowienia pomnikéw przyrody na terenie Gminy
Pyskowice; Dz. Urz. Woj. $|qsk. z 2010 r. nr 250 poz.
3866; 30.11.2010

pomnik
przyrody

Wiqz szyputkowy - Ulmus
laevis (Ulmus peden
Ulmus effusa) - Dom
Savio

Uchwata Nr LII/392/10 Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 20 paidziernika 2010r. w sprawie
ustanowienia pomnikéw przyrody na terenie Gminy
Pyskowice; Dz. Urz. Woj. Slqsk. z 2010 r. nr 250 poz.
3866; 30.11.2010

pomnik
przyrody

Jesion wyniosty - Fr
excelsior - 5w. Jan
Nepomucen

Uchwaia Nr Lil/392/10 Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 20 paidziernika 2010r. w.sprawie
ustanowienia pomnikéw przyrody na terenie Gminy
Pyskowice; Dz. Urz. Woj. Slqsk. z 2010 r. nr 250 poz.
3866; 30.11.2010

pomnik
przyrody

Dqb czerwony - Que
rubra - Franciszek

Uchwata Nr LII/392/10 Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 20 paidziernika 2010r. w sprawie
ustanowienia pomnikow przyrody na terenie Gminy
Pyskowice; Dz. Urz. Woj. 5|qsk. z 2010 r. nr 250 poz.
3866; 30.11.2010

pomnik
przyrody

Dqb czerwony - Que
rubra - Rafat -

Uchwata Nr LII/392/10 Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 20 paidziernika 2010r. w sprawie
ustanowienia pomnikéw przyrody na terenie Gminy
Pyskowice; Dz. Urz. Woj. Slqsk. z 2010 r. nr 250 poz.
3866; 30.11.2010

pomnik
przyrody

Dqb czemvony - Que
rubra - Rafat

Uchwata Nr LII/392/10 Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 20 paidziernika 2010r. w sprawie
ustanowienia pomnikéw przyrody na terenie Gminy
Pyskowice; Dz. Urz. Woj. Slqsk. z 2010 r. nr 250 poz.
3866; 30.11.2010

pomnik
przyrody

lesion wyniosty - Fr
excelsior - Wojciech

Uchwata Nr LII/392/10 Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 20 paidziernika 2010r. w sprawie
ustanowienia pomnikow przyrody na terenie Gminy
Pyskowice; Dz. Urz. Woj. 5|qsk. 2 2010 r. nr 250 poz.
3866; 30.11.2010

pomnik
przyrody

Kasztanowiec zwycz
(Kasztanowiec biaiy
Aesculus hippocasta
Jadwiga

Uchwata Nr LII/392/10 Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 20 paidziernika 2010r. w sprawie
ustanowienia pomnikow przyrody na terenie Gminy
Pyskowice; Dz. Urz. Woj. 5|qsk. z 2010 r. nr 250 poz.
3866; 30.11.2010

pomnik
przyrody

Jesion wyniosty - Fr
excelsior - Wiktor

Uchwata Nr LII/392/10 Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 20 paidziernika 2010r. w sprawie
ustanowienia pomnikéw przyrody na terenie Gminy
Pyskowice; Dz. Urz. Woj. Slqsk. z 2010 r. nr 250 poz.
3866; 30.11.2010

pomnik
przyrody

Klon jesionolistny -
negundo - Fryderyk

Uchwaia Nr LII/392/10 Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 20 pazdziernika 2010r. w sprawie
ustanowienia pomnikéw przyrody na terenie Gminy
Pyskowice; Dz. Urz. Woj. Slqsk. z 2010 r. nr 250 poz.
3866; 30.11.2010

pomnik
przyrody

Platan klonolistny -
Platanus xacerifolia
(Platanus xhispanic
Maria

Uchwata Nr LII/392/10 Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 20 paidziernika 2010r. w sprawie
ustanowienia pomnikéw przyrody na terenie Gminy
Pyskowice; Dz. Urz. Woj. Slqsk. z 2010 r. nr 250 poz.
3866; 30.11.2010
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22

Uchwata Nr XXXIII/762/2001 Rady Miejskiej w
Gliwicach z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie:
wprowadzenia ochrony indywidualnej w drodze
uznania za pomniki przyrody pojedynczych tworow
przyrody oiywionej na terenie miasta Gliwice; Dz.
Urz. Woj. $|qsk. z 2001 r. Nr 105, poz. 3472;

pomnik
przyrody

Dqb szypuikowy - Quercus
robur

23

Uchwata Nr XXXIII/762/2001 Rady Miejskiej w
Gliwicach z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie:
wprowadzenia ochrony indywidualnej w drodze
uznania za pomniki przyrody pojedynczych tworow
przyrody oiywionej na terenie miasta Gliwice; Dz.
Urz. Woj. Slqsk. z 2001 r. Nr 105, poz. 3472;

pomnik
przyrody

Klon polny - Acer
campestre

24

Uchwata Nr XXXIII/762/2001 Rady Miejskiej w
Gliwicach z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie:
wprowadzenia ochrony indywidualnej w drodze
uznania za pomniki przyrody pojedynczych tworéw
przyrody oiywionej na terenie miasta Gliwice; Dz.
Urz. Woj. Slqsk. z 2001 r. Nr 105, poz. 3472;

Platan klonolistny -
Platanus xacerifolia
(Platanus xhispanica)

pomnik
przyrody

25

Uchwaia Nr XXXIII/762/2001 Rady Miejskiej w
Gliwicach z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie:
wprowadzenia ochrony indywidualnej w drodze
uznania za pomniki przyrody pojedynczych tworéw
przyrody ozywionej na terenie miasta Gliwice; Dz.
Urz.Woj.51qsk. z 2001 r. Nr 105, poz. 3472;

pomnik
przyrody

Dqb szyputkowy - Quercus
robur

26

Uchwata Nr XXXIII/762/2001 Rady Miejskiej w
Gliwicach 2 dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie:
wprowadzenia ochrony indywidualnej w drodze
uznania za pomniki przyrody pojedynczych tworow
przyrody ozywionej na terenie miasta Gliwice; Dz.
Urz. Woj. Slqsk. z 2001 r. Nr 105, poz. 3472;

Grab zwyczajny (Grab
pospolity) - Carpinus
betulus

pomnik
przyrody

Na
>

Na

terenie przylegiym do zachodniej granicy aglomeracji znajduje sie:
rezerwat przyrody ,,Las Dqbrowa”, ktéry zostai objety ochronq rezenuatowq w oparciu o Rozporzqdzenie
Wojewody 5|qskiego nr 51/08 z dnia 25.07.2008 r. (Dz. Urz. Wojewédztwa Sllqskiego Nr 143, poz. 2719).
Obszar ten jest potozony na terenie gminy Gliwice i Sosnicowice. Celem ochrony w rezerwacie jest
zachowanie ze wzgledéw naukowych, przyrodniczych, dydaktycznych i krajobrazowych réznogatunkowych
drzewostanow grqdowo — fegowych wraz z cafym bogactwem gatunkowym fauny i flory. Powierzchnia lasu
wynosi 76,63 ha, powierzchnia otuliny wynosi 232,48 ha. Ochronq rezenuatowq objeto piqé zespoiow
Iesnych: olsu porzeczkowego, tegu jesionowo-olszowego, podgérskiego tegu jesionowego, iegu wiqzowo-
jesionowego, grqdu subkontynentalnego oraz Iiczne gatunki roslin chronionych m.in.: konwalia majowa,
kopytnik pospolity, bluszcz pospolity, ciemiezyca biaia, tojesé zwyczajna, karbieniec pospolity, sledziennica
skretolistna, wawrzynek wilcze tyko, Iisteria jajowata, przetacznik, a ze swiata zwierzqt ginqcy w Polsce
gatunek dzieciota biatobrzegiego. Ponadto na obszarze rezen/vatu stwierdzono wystepowanie 27 gatunkéw
roslin rzadko wystqpujqcych na terenie Wyiyny Slqskiej z wiechlinq oraz pertéwkq jednokwiatowq.

terenie aglomeracji nie wystepujq obszary Natura 2000.
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Uzasadnienie

Uchwaiq Nr V/ 15/10/2015 Sejmiku Wojewédztwa Slqskiego zdnia 161ist0pada 2015 r. zostaia przyjota
aglomeracja Gliwice, zlokalizowanana terenie wojewédztwa élqskiego, na terenie gminy Gliwice oraz gminy
Pyskowice. Ponowne wyznaczenie aglomeracji Gliwice podyktowane zostaio zmianami przepiséw prawa, m.in.
zmiana, wzakresie kompetencji organéw wlasciwych do wyznaczenia aglomeracji jak rowniez faktem, iz
zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310) wyzej
wymieniony akt prawa miejscowego zachovvuje moc do dnia 31.12.2020 r.. W myél art. 87 ust. 1, 2 i 3 ww.
ustawy wyznaczenia aglomeracji nastqpuje w drodze uchwaty rady gminy. Jezeli aglomeracja obejmuje tereny
poiozone w dwéch Iub wiegcej gminach, wlasciwa do wyznaczenia aglomeracji jest rada gminy 0 najwiqkszej
réwnowaznej liczbie mieszkaficéw. W zwiqzku zpowyzszym dla wyznaczenia obszaru igranic aglomeracji
Gliwice, wiasciwym organem jest Rada Miasta Gliwice po zawarciu porozumienia z Gminami, ktére tworzq
aglomeracjq Gliwice tj. Gminq Pyskowice. Przedmiotowe porozumienie zostaio przyjete uchwaiq nr
XX/378/2020 Rady Miasta Gliwice w dniu 22 paidziemika 2020r.

Ponadto zasady i sposéb wyznaczenia aglomeracji zostaty okreslone w rozporzqdzeniu Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi 8r6dlqdowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic
aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1586) oraz przygotowanymi przez Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie ,,Wytycznymi do wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszaréw igranic aglomeracji” na podstawie
ktérych zweryfikowano obszar i granice aglomeracji Gliwice, co przedstawia za1qcznik do niniejszej uchwaty.
Zgodnie z art. 87 ust. 4 Prawa wodnego projekt przedmiotowej uchwaiy zostai pozytywnie uzgodniony
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 8rodowiska oraz Pafistwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.
Majqc powyzsze na wzgledzie, podjqcie niniejszej uchwaiy jest uzasadnione.
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