
-Projekt- 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY KROCZYCE 

z dnia ……………………….. 

w sprawie wyznaczenia obszaru, wielkości i granic aglomeracji Kroczyce  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713), art. 87 ust. 1 i ust. 4 w związku z art. 565 ust. 2 Ustawy z dnia 

20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 310 z późn. zm.) oraz  § 3 i 4 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018r. 

w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018r. poz. 1586) po 

uzgodnieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie oraz Regionalnym 

Dyrektorem Ochrony Środowiska, uchwala się, co następuje: 

§ 1 

Wyznacza się aglomerację Kroczyce o równoważnej liczbie mieszkańców 2736 RLM 

z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w Kostkowicach. 

W skład aglomeracji Kroczyce wchodzą miejscowości: Kroczyce, Podlesice, Lgotka. 

§ 2 

1. Opis aglomeracji Kroczyce stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

2. Obszar i granice aglomeracji, o której mowa w ust. 1 określa mapa w skali 1:10000, 

stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce. 

§ 4 

1. Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą nr IV/57/22/2014 Sejmiku Województwa  

Śląskiego z dnia 17 listopada 2014r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Kroczyce  (Dz. 

Urz. Woj. Śl z 2014r. poz. 6156) 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 (t.j. Dz. U. z 

2020 r. poz. 310 z późn. zm.). 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie  

 

do uchwały Rady Gminy Kroczyce nr…… z dnia ……………………….. 

w sprawie wyznaczenia obszaru, wielkości i granic aglomeracji Kroczyce 

 

 

W celu wypełnienia zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej, przyjętych w Traktacie 

Akcesyjnym Polski do Unii Europejskiej, w części dotyczącej dyrektywy 91/271/EWG  w sprawie 

oczyszczania ścieków komunalnych, został sporządzony przez Ministerstwo Środowiska, a następnie 

zatwierdzony przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 grudnia 2003 r., Krajowy Program 

Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), który określa plan inwestycyjny w dziedzinie 

gospodarki wodno-ściekowej, jaki musi zostać zrealizowany przez Polskę, aby osiągnąć wymagane 

efekty ekologiczne. Program ten zawiera wykaz aglomeracji oraz niezbędnych przedsięwzięć 

w zakresie budowy, rozbudowy lub modernizacji zbiorczych sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni 

ścieków komunalnych, także terminy ich realizacji dla wywiązania się ze zobowiązań wobec Unii 

Europejskiej. 

Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą nr IV/57/22/2014 Sejmiku Województwa  

Śląskiego z dnia 17 listopada 2014r. którą wyznaczono Aglomerację Kroczyce (Dz. Urz. Woj. Śl 

z 2014r. poz. 6156)  o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) wynoszącej 2607, z oczyszczalnią 

ścieków w Kostkowicach, obejmującą miejscowości: Kroczyce, Podlesice i Lgotka w granicach 

przedstawionych na mapie w skali 1:25 000, stanowiącej załącznik do przedmiotowej uchwały. 

Wyznaczenie obszaru, wielkości i granic aglomeracji Kroczyce wynika z art. 565 ust. 2 Ustawy z dnia 

20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) zgodnie z którym 

dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy uchylanej 

w art. 573 zachowują moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020r. i mogą być zmieniane. 

Zweryfikowany projekt aglomeracji Kroczyce został pozytywnie uzgodniony przez: 

1. Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim PGW Wody Polskie, 

2. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach. 

W postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 

2 grudnia 2020r. nr WPN.070.39.2020.WS.1 uzgadniającym projekt uchwały wskazano, iż obecnie 

obowiązującym aktem prawnym jest Rozporządzenie Nr 18/06 Wojewody Śląskiego z dnia 

18 kwietnia 2006r. w sprawie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd oraz, że obszar aglomeracji 

sąsiaduje z obszarem Natura 2000 Ostoja Kroczycka. 

 

https://sip.lex.pl/#/document/16913600?unitId=art(43)ust(2(a))&cm=DOCUMENT


 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .................... 

Rady Gminy Kroczyce 

z dnia ……………. 

 

 

AGLOMERACJA  KROCZYCE 

powiat  

ZAWIERCIAŃSKI 

 

województwo  

ŚLĄSKIE 
CZĘŚĆ OPISOWA  

Wymagane informacje części opisowej, przedstawiono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018r. w sprawie sposobu wyznaczania 

obszaru i granic aglomeracji. 

Podstawa prawna wyznaczenia obszaru, wielkości i granic Aglomeracji Kroczyce: 

1. Uchwała Rady Gminy Kroczyce  Nr 212/XXIX/2017 z dnia 19 czerwca 2017r. w sprawie 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy  Kroczyce, 

2. Uchwała Rady Gminy Kroczyce Nr 262/XXXIII/2006 z dnia 3 października 2006r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Lgotka w gminie 

Kroczyce, 

3. Uchwała Rady Gminy Kroczyce  Nr 44/V/2007 z dnia  9 marca 2007 r. w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Podlesice w gminie Kroczyce, 

4. Uchwała Rady Gminy Kroczyce  Nr 70/ VII/2007 z dnia 11 kwietnia 2007r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kroczyce II w gminie 

Kroczyce, 

5. Uchwała Rady Gminy Kroczyce  314/XLI/2014 z dnia 30 października 2014r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kroczyce Stare - Kroczyce II, 

obejmującego obszar części miejscowości Kroczyce Stare, 

6. Uchwała Rady Gminy Kroczyce  78/IX/2007 z dnia 11 czerwca 2007r. w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kroczyce I w gminie Kroczyce, 

7. Uchwała Rady Gminy Kroczyce  71/VII/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kostkowice w gminie Kroczyce. 

 

Aglomeracja Kroczyce wyznaczona była uchwałą nr IV/57/22/2014 Sejmiku Województwa  Śląskiego 

z dnia 17 listopada 2014r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Kroczyce  (Dz. Urz. Woj. Sl z 2014r. 

poz. 6156). Zgodnie z cytowaną uchwałą wyznaczono aglomerację Kroczyce o równoważnej liczbie 

mieszkańców 2607 z oczyszczalnią ścieków w Kostkowicach. W skład aglomeracji wchodzą 

miejscowości: Kroczyce, Podlesice i Lgotka. 



1. Informacja o długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej lub planowanej do budowy 

sieci kanalizacyjnej, liczbie stałych mieszkańców aglomeracji, liczbie osób czasowo 

przebywających w aglomeracji oraz przemyśle obsługiwanym przez istniejącą sieć 

kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków, 

a także o wskaźnikach koncentracji. 
 

a) informacja o długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej: 

Lp. Kanalizacja istniejąca 
Długość 

[km] 

Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji 

Mieszkańcy 

Osoby czasowo 

przebywające na 

terenie 

aglomeracji 

Sumaryczna 
liczba osób 

[kol 4 + kol 5] 

1 2 3 4 5 6 

1 Sanitarna grawitacyjna 18,66 

1668 

 
651 

 
2319 

 

2 Sanitarna tłoczna 2,11 

3 Sanitarna ciśnieniowa 0,84 

4 
Ogólnospławna 

grawitacyjna 
0 

5 Ogólnospławna tłoczna 0 

Razem 21,61 1668 651 2319 

Obecnie z istniejącej kanalizacji sanitarnej korzysta 1668 mieszkańców i 651 osób czasowo 

przebywających na terenie aglomeracji. Nadmienić należy, że 417 rzeczywistej liczby 

mieszkańców, w tym 405 mieszkańców stałych oraz 12 osób czasowo przebywających jest 

sukcesywnie podłączanych do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Całkowity efekt ekologiczny 

w ilości 2736 RLM zostanie osiągnięty do końca 2021r. 

Budowa oczyszczalni ścieków  i odcinka  kanalizacji sanitarnej  od  Podlesic do oczyszczalni  

ścieków  w Kostkowicach  obejmuje miejscowości: Podlesice, Lgotka, Kroczyce.  

Budowa kanalizacji została podzielona na etapy: 

 I etap Podlesice - Kroczyce ul. Żarecka, Łąkowa, Batalionów Chłopskich, Partyzantów 

i  ulice przyległe  oraz ul. Marianka, 

 II etap ul. Kopernika, Topolowa, Marianka wraz ulicami przyległymi, 

 III etap Lgotka, 

 IV etap ul. 1Maja, Kościuszki, Jana Pawła II wraz z ulicami przyległymi. 

 

b) informacja o liczbie stałych mieszkańców aglomeracji i liczbie osób czasowo 

przebywających w aglomeracji: 

 

 liczba stałych mieszkańców aglomeracji Kroczyce wynosi 2073, w tym w miejscowości: 

- Podlesice: 307, 

- Kroczyce: 1679, 

- Lgotka: 87, 



 liczb osób czasowo przebywających w aglomeracji Kroczyce wynosi 663, w tym 

w miejscowości: 

- Podlesice: 408, 

- Kroczyce: 255, 

- Lgotka: 0. 

 

RAZEM: 2736 

 

c) informacja o przemyśle obsługiwanym przez istniejącą i planowaną sieć kanalizacyjną 

oraz oczyszczalnię ścieków: 

Na terenie aglomeracji Kroczyce nie obsługuje się przemysłu. W związku z tym 

nie uwzględniono ich do obliczeń RLM aglomeracji. 

d) wskaźnik skanalizowania: 

 

Stan istniejący:   
2319

2736
*100%=84,76% 

Wskaźnik skanalizowania po oddaniu do użytkowania realizowanej inwestycji do końca 

2021roku wynosić będzie:  

2319+417

2736
*100%=100% 

 

2. Informacja o istniejących i planowanych do budowy oczyszczalniach ścieków, wraz 

z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków. 

Istniejąca oczyszczalnia ścieków: 

Nazwa oczyszczalni 

 

Oczyszczalnia ścieków w Kostkowicach 

Lokalizacja oczyszczalni 

 

Kostkowice ul. Leśna, 42-425 Kroczyce 

Dane kontaktowe 

 

Błażej Bednarz 

tel. 500 833 337 

os.kostkowice@gmail.com 

ID Oczyszczalni  PLSL5010 

 

Pozwolenie wodnoprawne  Decyzja Starosty Zawierciańskiego nr ROII.6341.057.2014.EG 

z dnia 1 października 2014r. na wprowadzanie oczyszczonych 

ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków zlokalizowanej 

w Kostkowicach poprzez wylot Ø 400mm do rzeki Krzytyni. 

Przepustowość oczyszczalni dla 

ścieków komunalnych 

 (na podstawie pozwolenia wodno 

prawnego) 

Średnia: 300m
3
/dobę;   

Maksymalna roczna: 109 500 m
3
/rok 

RLM  Oczyszczalni ścieków Średnia: 2463;  docelowa: 3263 

Nazwa odbiornika Rzeka Krztynia 

Typ oczyszczalni B – biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków 



Na terenie aglomeracji Kroczyce nie planuje się budowy nowej oczyszczalni ścieków 

komunalnych. Jednakże planowana jest rozbudowa istniejącej oczyszczalni o dodatkowy zbiornik 

retencyjny oraz reaktor biologiczny. Gmina Kroczyce charakteryzuje się dużą atrakcyjnością 

turystyczną co wiąże się z dużym napływem ścieków komunalnych podczas weekendów. W celu 

uniknięcia sytuacji braku możliwości przyjęcia przez oczyszczalnię ścieków komunalnych 

niezbędnym jest wykonanie przedmiotowej rozbudowy. 

 

3. System gospodarki ściekowej 
 

a) informacje o średniej dobowej ilości ścieków komunalnych powstających na terenie 

aglomeracji oraz skład jakościowy tych ścieków: 
 

Średnia dobowa ilość ścieków komunalnych na terenie aglomeracji: 265m
3
/d.   

Jednocześnie informuję, że Gmina Kroczyce złożyła wniosek do Prezesa Rady Ministrów za 

pośrednictwem Wojewody Śląskiego o przyznanie środków finansowych w ramach Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych na inwestycję polegającą na rozbudowie oczyszczalni ścieków 

w Kostkowicach poprzez zwiększenie jej przepustowości z Qśrd=300m
3
/d do Qśrd=500m

3
/d. 

W zakresie rozbudowy przewidziano nowy reaktor SBR o poj. V=500m
3
 oraz zbiornik 

retencyjny o poj. V=100 m
3
. 

 

Skład jakościowy ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji 

Wskaźnik Wartość wskaźnika zanieczyszczeń * 

BZT5 [mgO2/l] 9,50 

ChZTCr [mgO2/l] 68,85 

Zawiesina ogólna [mg/l] 9,50 

Fosfor ogólny [mgP/l] Nie dotyczy 

Azot ogólny [mgN/l] Nie dotyczy 

*dane dotyczą I półrocza 2020r. 

 

b) informacje o przepustowości istniejącej oczyszczalni ścieków: 
 

Średnia: 300m
3
/dobę;  

Maksymalna roczna: 109 500 m
3
/rok 

 

c) ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do 

systemu kanalizacji zbiorczej: 

Do kanalizacji Aglomeracji Kroczyce nie są odprowadzane ścieki przemysłowe. 

 

d) nazwa zakładów, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane: 

Nie jest planowane podłączenie nowych zakładów. 

 

 



e) uzasadnienie określonej RLM aglomeracji: 

Wyszczególnienie: RLM 

Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej  1668 

Liczba mieszkańców w trakcie podłączania do istniejącej sieci kanalizacyjnej 405 

Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej  0 

Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej  651 

Liczba osób czasowo przebywających będących w trakcie podłączania do istniejącej sieci 

kanalizacyjnej 
12 

Liczba osób czasowo przebywających planowanych do podłączenia do projektowanej sieci 

kanalizacyjnej  
0 

Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków 

odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci 

kanalizacyjnej  

0 

Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który 

będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe planowane do 

podłączenia do sieci kanalizacyjnej 

0 

Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma) 2736 

e) ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji 

zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie 

systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony 

środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej: 

 

Na terenie aglomeracji Kroczyce wszystkie nieruchomości zostały objęte systemem kanalizacji. 

 

4. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, zawierające oznaczenie aktów prawa 

miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy  i ograniczenia 

obowiązujące na tych terenach. 

 

W obszarze aglomeracji Kroczyce nie znajdują się ujęcia wód podziemnych, dla których zostały 

wyznaczone strefy ochronne. 

 

5. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierające oznaczenie 

aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia 

obowiązujące na tych obszarach. 

Na terenie aglomeracji Kroczyce nie występują strefy ochronne zbiorników wód śródlądowych. 

 

6.  Informacje o formach ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce 

ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony 

przyrody, oraz informacje o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się 

na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy. 

Na terenie aglomeracji występują następujące obszarowe formy ochrony przyrody: 



Lp. Forma Ochrony 

Przyrody 

Dane aktu prawnego o 

utworzeniu, ustanowieniu 

lub wyznaczeniu 

Miejsce Publikacji Oznaczenie 

Dziennika 

Urzędowego 
1. Lipa drobnolistna w 

Kroczycach obok 

kościoła parafialnego 

Orzeczenie nr 13 b/4/54 o 

uznaniu za pomnik przyrody 

PWRN w Katowicach z dn. 

17.03.1954r. 

Dz. Urz. WRN 

w Katowicach 
1954-03-17 

2. 

 
Park Krajobrazowy 

Orlich Gniazd 

Uchwała nr III/11/80 Woj. 

Rady Narodowej w Katowicach 

z 20 czerwca 1980 r. w sprawie 

utworzenia Zespołu Jurajskich 

Parków Krajobrazowych w 

granicach województwa 

katowickiego 

Dziennik Urzędowy 

Wojewódzkiej Rady 

Narodowej 

w Katowicach 

Dz. Urz. WRN nr 3 

poz. 16 

Uchwała Nr XVI/70/82 

Wojewódzkiej Rady Narodowej 

w Częstochowie z dnia 17 

czerwca 1982 r. w sprawie 

utworzenia Zespołu Jurajskich 

Parków Krajobrazowych w 

granicach województwa 

częstochowskiego 

Dz. Urz. WRN 

w Częstochowie 

Dz. Urz. WRN 

w Częstochowie Nr 

2 poz. 17 

3. Otulina Parku 

Krajobrazowego 

Orlich Gniazd 

Uchwała nr III/11/80 Woj. 

Rady Narodowej w Katowicach 

z 20 czerwca 1980 r. w sprawie 

utworzenia Zespołu Jurajskich 

Parków Krajobrazowych w 

granicach województwa 

katowickiego 

Dziennik Urzędowy 

Wojewódzkiej Rady 

Narodowej 

w Katowicach 

Dz. Urz. WRN nr 3 

poz. 16 

Uchwała Nr XVI/70/82 

Wojewódzkiej Rady Narodowej 

w Częstochowie z dnia 17 

czerwca 1982 r. w sprawie 

utworzenia Zespołu Jurajskich 

Parków Krajobrazowych w 

granicach województwa 

częstochowskiego 

Dz. Urz. WRN 

w Częstochowie 

Dz. Urz. WRN 

w Częstochowie Nr 

2 poz. 17 

 

Granice wszystkich obszarowych form ochrony przyrody przedstawiono na mapie aglomeracji. Nie 

stwierdza się żadnego wzajemnego oddziaływania pomiędzy nimi, a zbieranymi, transportowanymi 

i odprowadzanymi oczyszczonymi ściekami. 



 


