
Projekt 
 
z dnia  15 marca 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM 

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

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lewin Brzeski 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
2020 poz. 713, zm. poz. 1378), art. 87 ust. 1 i ust. 4, art. 92, w zw. z art. 565 ust. 2 ustawy  z dnia 20 lipca 
2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310, zm. 284, zm. 695, zm.782, zm. 875, zm. 1378) Rada 
Miejska w Lewinie Brzeskim uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Wyznacza się aglomerację Lewin Brzeski, położoną w województwie opolskim, w powiecie 
brzeskim, na terenie gminy Lewin Brzeski, o równoważnej liczbie mieszkańców 8159 RLM,                        
z oczyszczalnią ścieków komunalnych zlokalizowaną w Lewinie Brzeskim. 

2. W skład aglomeracji Lewin Brzeski wchodzi obszar miejscowości: Lewin Brzeski, Skorogoszcz, 
Przecza, Chróścina, Raski, Kantorowice, Nowa Wieś Mała. 

3. Opis aglomeracji Lewin Brzeski stanowi załącznik Nr 1 do uchwały. 

4. Obszar i granice aglomeracji Lewin Brzeski, o której mowa w ust. 1 określa mapa w skali 1:10 000, 
stanowiąca załącznik Nr 2 do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego. 

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

Sporządził: 
Wydz. BI 

Przedkłada: 
Burmistrz Lewina Brzeskiego 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr  

Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim 

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

Opis aglomeracji Lewin Brzeski powiat brzeski, województwo opolskie. 

Część opisowa 

1. Podstawowe informacje na temat aglomeracji. 

1.1 Nazwa aglomeracji: Lewin Brzeski. 

1.2 Wielkość RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem: 8445 poprzedzona uchwałą 
Nr XLVII/536/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia 
aglomeracji „Lewin Brzeski” na obszarze gminy Lewin Brzeski i likwidacji dotychczasowej aglomeracji 
„Lewin Brzeski” (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 21 listopada 2014 r., poz. 2632). 

1.3 Wielkość RLM wyznaczanej aglomeracji: 8 159. 

1.4 Wykaz nazw miejscowości w aglomeracji: Lewin Brzeski, Skorogoszcz, Przecza, Chróścina, Raski, 
Kantorowice, Nowa Wieś Mała. 

1.5 Wykaz nazw miejscowości dołączanych do aglomeracji: - 

1.6 Wykaz nazw miejscowości wyłączanych z aglomeracji: - 

1.7 Nazwa miejscowości, w której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków: Lewin Brzeski. 

1.8 Utworzenie aglomeracji obejmuje obszar aglomeracji Lewin Brzeski i polega na wyłączeniu 
z aglomeracji terenów, które są oddzielone w przestrzeni od obszarów o wysokiej koncentracji ludności lub 
działalności gospodarczej aglomeracji Lewin Brzeski i/lub na których zaludnienie lub działalność gospodarcza  
nie są wystarczająco skoncentrowane aby budowa sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki do systemu 
zbierania, odprowadzania i oczyszczalni ścieków komunalnych w aglomeracji Lewin Brzeski była uzasadniona 
finansowo i technicznie. 

1.9 Planowana jest budowa 0,22 km sieci kanalizacyjnej, do której zostanie podłączonych ok. 
69 mieszkańców, tj. współczynnik koncentracji dla odcinka wynosi 313,63 os. km. 

1.10 W konsekwencji wyłączenia dotychczas ujętych w granicach aglomeracji terenów nastąpi zmiana RLM 
mieszkańców nowo wyznaczonej aglomeracji z 8 445 RLM na 8 159 RLM. 

2. Adres wnioskodawcy: 

Miejscowość: Lewin Brzeski ul. Rynek 1; 49-340 Lewin Brzeski 
Gmina: Lewin Brzeski Powiat: brzeski 
Województwo: opolskie 
Telefon: 77 424 66 00 e-mail: lb@lewin-brzeski.pl 
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3. Dokumenty stanowiące podstawy do wyznaczenia aglomeracji: 

Lp. Wyszczególnienie Nie Tak 

1. 

Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego 
uchwałą Nr XXIII/173/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 
14.07.2008 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Op. Nr 61 poz. 1797 z dnia 
20.08.2008 r. 

 X 

2. 

Plan zagospodarowania przestrzennego wsi Skorogoszcz i Chróścina 
zatwierdzonym uchwałą Nr XXI/196/2004 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim 
z dnia 29.12.2004 r. ogłoszoną  w Dz. Urz. Woj. Op. Nr 25 poz. 661 z dnia 
12.04.2005 r. 

 X 

3. Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego X  
4. Inne X  

4. Informacje na temat długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających 
z istniejącej sieci kanalizacyjnej. 

Informacje na temat istniejącej kanalizacji oraz liczby mieszkańców i osób czasowo przebywających 
na terenie aglomeracji obsługiwanych przez tę sieć oraz oczyszczalnię ścieków. 

Wykaz – lista miejscowości aglomeracji, w których eksploatowana jest sieć kanalizacji komunalnej 
(sanitarnej i ogólnospławnej): Lewin Brzeski, Skorogoszcz, Przecza, Chróścina, Raski, Kantorowice, Nowa 
Wieś Mała. 

Granicami aglomeracji zostanie objęta część miejscowości o dużym stopniu zamieszkania.                         
Poza aglomeracją pozostaną tereny miejscowości o rzadkiej zabudowie, wymagające niewspółmiernie dużych 
kosztów finansowych na wybudowanie kanalizacji w stosunku do osiągniętych korzyści. 

Liczba osób korzystających z kanalizacji 

Lp. Kanalizacja 
istniejąca 

Długość 
[km] mieszkańcy 

osoby czasowo 
przebywające na 

terenie aglomeracji 

Sumaryczna 
liczba osób 

Uwagi 

1. Sanitarna 
grawitacyjna 26,30  

2. Sanitarna tłoczna 21,30  

3. Ogólnospławna 
grawitacyjna   

4. Ogólnospławna 
tłoczna  

7 709 231 7 940 

 

RAZEM 47,60 7 709 231 7 940  

5. Opis gospodarki ściekowej w aglomeracji. 

Nazwa  oczyszczalni ścieków:  Oczyszczalnia Ścieków w Lewinie Brzeskim. 

Lokalizacja oczyszczalni ścieków:  49-340 Lewin Brzeski ul. Fabryczna. 

Dane kontaktowe: Andrzej Tarnawa,  tel.77 412 73 74. 

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków do środowiska: decyzją Starosty Brzeskiego               
z dnia 14 listopada 2012 r., znak sprawy: OŚ.6341.46.2012.MS. 

Termin ważności: 30.10.2022 r. 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 3D17C86C-E650-46E3-A94E-C0F4A83EEC69. projekt Strona 2



Przepustowość oczyszczalni: 

Średnia ilość [m3/d]: 1 475 
Maksymalna [m3/d]: 3 720 
Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: 8 605 

   

Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków zgodnie z danymi przedłożonymi                                 
w sprawozdaniu z realizacji KPOŚK /dane za rok 2019/: 

1) ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [tys. m3 rok]:  224,80; 

2) ścieki dowożone [tys. m3 rok]:  0,2; 

3) średnie obciążenie oczyszczalni [tys. m3 rok]: 225,00; 

4) ilość ścieków oczyszczonych, odprowadzonych do odbiornika w roku poprzednim [tys. m3]:  225 (2019 
rok). 

Obciążenie oczyszczalni ścieków wynosi 616,34 m3/d x 490 mgO2/l : 60gO2/l = 5 034 RLM. 

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym: nazwa odbiornika ścieków 
I rzędu: Odra; II rzędu: Odra; III rzędu: Nysa Kłodzka;  nazwa bezpośredniego odbiornika: Nyska kłodzka;  
współrzędne geograficzne oczyszczalni ścieków: długość (E) 17,6290; szerokość (N) 50,7474; - współrzędne 
geograficzne punktu zrzutu: długość (E) 17,6347, szerokość (N) 50,7448. 

Typ oczyszczalni ścieków: 

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 do aglomeracji 100 000 RLM  

Non PUB1 – oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie 
usuwania N lub/i P  

PUB2 – oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P), 
spełniająca standardy odprowadzanych ścieków do aglomeracji < 100 000 RLM  

Non PUB2 – oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie 
usuwania N lub/i P  

Wartości wskaźników zanieczyszczenia ścieków surowych: 

Wskaźnik Wartość średnioroczna  z pomiarów Uwagi 
BZT5 [mgO2/l] 490,00  
ChZTC [mgO2/l] 765,00  
Zawiesina ogólna [mg/l] 345,00  
Fosfor ogólny [mg/l] -  
Azot ogólny [mg/l] -  
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Porównanie jakości ścieków oczyszczonych w oczyszczalni na terenie aglomeracji z wymogami 
przepisów krajowych: 

Wskaźnik 
Średnie stężenie w 

ściekach 
oczyszczonych 

Minimalny procent 
redukcji dla 

aglomeracji od 2 000 
do 9999 RLM  

Osiągnięty % 
redukcji 

BZT5 [mgO2/l] 4,0 70-90% 99,18% 
ChZTC [mgO2/l] 33,0 75% 95,68% 
Zawiesina ogólna [mg/l] 4,0 90% 98,84% 
Fosfor ogólny [mg/l] - - - 
Azot ogólny [mg/l] - - - 

Informacje dotyczące indywidualnych systemów oczyszczania ścieków obsługujących mieszkańców 
aglomeracji. 

Na terenie aglomeracji częściowo prowadzona jest ewidencja zbiorników bezodpływowych oraz 
przydomowych oczyszczalni. Szacuje się, że na terenie aglomeracji ze zbiorników bezodpływowych, 
obsługiwanych przez tabor korzysta 60 mieszkańców, natomiast z przydomowych oczyszczalni ścieków 
korzysta 90 mieszkańców. 

Informacje na temat planowanej do budowy kanalizacji oraz liczby mieszkańców i osób czasowo 
przebywających na terenie aglomeracji obsługiwanych przez tę sieć oraz oczyszczalnię ścieków. 

Wykaz – lista miejscowości aglomeracji, w których eksploatowana jest sieć kanalizacji komunalnej 
(sanitarnej i ogólnospławnej): Lewin Brzeski. 

Liczba osób korzystających z kanalizacji 

Lp. 
Kanalizacja 

planowana do 
budowy 

Dł. [km] 
mieszkańcy 

osoby czasowo 
przebywające na 

terenie 
aglomeracji 

sumaryczna 
liczba osób 

Współczynnik 
koncentracji 

1. Sanitarna 
grawitacyjna 0,22 69 0 69 

RAZEM 0,22 69 0 69 
313,63 os/km. 

Informacje o średniej dobowej ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie 
aglomeracji oraz o ich składzie jakościowym: 

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji                 [tys. m3/r]: 225 
Wskaźnik Wartość wskaźnika Uwagi 

BZT5 [mgO2/l] 490,00 
ChZTC [mgO2/l] 765,00 
Zawiesina ogólna [mg/l] 345,00 
Fosfor ogólny [mg/l] - 
Azot ogólny [mg/l] - 

Przyjęto na podstawie średniego 
składu ścieków surowych 

dopływających do oczyszczalni w 
2019 r. 
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Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do 
systemu kanalizacji zbiorczej: 

1) wykaz zakładów przemysłowych podłączonych do systemu kanalizacji: brak; 

2) wykaz zakładów przemysłowych, planowanych do podłączenia do systemu kanalizacji: brak jest planów 
przyłączenia zakładów przemysłowych; 

3) ilość ścieków przemysłowych [m3/d]: 0. 

6. Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców. 

RLM aglomeracji uwzględnia ścieki pochodzące: 

1) od stałych mieszkańców aglomeracji, gdzie 1 RLM odpowiada jednemu stałemu mieszkańcowi 
aglomeracji; 

2) z przemysłu; 

3) od osób czasowo przebywających w aglomeracji, gdzie 1 RLM odpowiada jednemu 

zarejestrowanemu miejscu noclegowemu. 

Wyszczególnienie RLM 
Liczba mieszkańców stałych korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej: 7 709 
Liczba osób czasowo przebywających korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej: 231 
Liczba mieszkańców stałych korzystających ze zbiorników bezodpływowych, nieplanowanych 
do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej: 60 

Liczba mieszkańców stałych korzystających ze zbiorników bezodpływowych, planowanych do 
przyłączenia do sieci kanalizacyjnej 69 

Liczba mieszkańców stałych korzystających z przydomowych oczyszczalni, nieplanowanych do 
przyłączenia do sieci kanalizacyjnej 90 

Równoważna Liczba Mieszkańców - RLM 8 159 

7. Określenie współczynnika zbierania ścieków:  aktualnie. 

RLM korzystający z sieci kanalizacyjnej: 97,32 % 
RLM korzystający ze zbiorników bezodpływowych 1,58 % 
RLM korzystający z przydomowych oczyszczalni 1,10 % 

∑ 100,00 % 

Określenie współczynnika zbierania ścieków: - po zakończeniu inwestycji. 

RLM korzystający z sieci kanalizacyjnej: 98,16 % 
RLM korzystający ze zbiorników bezodpływowych 0,74 % 
RLM korzystający z przydomowych oczyszczalni 1,10 % 

∑ 100,00 % 

8. 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 obszarze aglomeracji nie znajdują się strefy ochronne ujęć wody. 

9. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, zawierające oznaczenie aktu 
prawa miejscowego lub decyzje ustanawiające te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące 
na tych terenach:  

na obszarze aglomeracji nie znajdują się strefy ochronne zbiorników wód śródlądowych. 
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10. Informacje o formach ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody, zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzje ustanawiające 
te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach oraz informacje o obszarach 
mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy:   

na obszarze aglomeracji nie istnieją ww formy ochrony przyrody oraz ww obszary. 

11. Lista sprawdzająca poprawność wykonania części graficznej: 

Lp. Wyszczególnienie Nie Tak Nie 
dotyczy 

1. Część graficzna została wykonana na mapie topograficznej w skali                    
1:10 000  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 ścieki komunalne  X  

4. Oznaczono granice administracyjne miasta zgodnie z danymi                         
z państwowego rejestru granic  X  

5. Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujące tereny ochrony 
bezpośredniej i pośredniej   X 

6. Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych   X 
7. Oznaczono granice terenów objęte formami ochrony przyrody   X 
8. Określono skalę planu w formie liczbowej i graficznej  X  

9. Część graficzna została podpisana przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania gminy  X  
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Aglomeracja Lewin Brzeski – mapa orientacyjna – podział na arkusze nr 1-8 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim

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

Celem wypełnienia zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej, przyjętych w Traktacie Akcesyjnym Polski do
Unii Europejskiej, w zakresie dotyczącym Dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991r. dotyczącej
oczyszczania ścieków komunalnych, został sporządzony przez Ministerstwo Środowiska a następnie
zatwierdzony w dniu 16 grudnia 2003r. przez Rząd RP, Krajowy Program Oczyszczania Ścieków
Komunalnych. Program ten określa plan inwestycyjny w dziedzinie gospodarki ściekowej, jaki musi zostać
zrealizowany przez Polskę aby osiągnąć wymagane efekty ekologiczne.

Na mocy art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne, z dniem 31 grudnia 2020r.
dotychczasowy akt prawa miejscowego wyznaczający Aglomerację Lewin Brzeski utracił moc.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy Prawo Wodne aglomerację wyznacza rada gminy w drodze uchwały będącej
aktem prawa miejscowego. Właściwa do podjęcia uchwały w sprawie Aglomeracji Lewin Brzeski jest Rada
Miejska w Lewinie Brzeskim.

W skład Aglomeracji Lewin Brzeski wchodzą następujące miejscowości: Lewin Brzeski, Skorogoszcz,
Chróścina, Kantorowice, Nowa Wieś Mała, Przecza, Raski.

Wypełniając zobowiązania art. 87 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne, Gmina Lewin Brzeski
opracowała opis obszaru, granic i wielkości Aglomeracji Lewin Brzeski. Obecny obszar i granice Aglomeracji
Lewin Brzeski zostały wyznaczone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U.
z 2018r. poz. 1586). Obszar i granice aglomeracji wyznaczona na mapie w skali 1:10000 stanowiącej załącznik
nr 2 do projektu uchwały.
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