Zalącznik
UCHWAŁA NR xx)V18 5l202l
RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA
z dnia 28 stycznia 2021

ilo protokolu

z sesii l!, - §{IŁ-.- z dnic
-.ł*Pi.,"łł,lo

r.

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Mieroszów

Na podstawie art, 18 ust. 2 pkt l5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (Dz. U. z2020 r. poz,
713 ze zm.), art,87 ust, 1 i 4 ustawy z dnia20 Iipca2017 r. - Prawo wodne (Dz,U. z2020 r. poz, 3l0. ze zm.) oraz
wzwiązku z § 3 i 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej iZeglugi Śródlądowej zdnia27lipca 2018 r.

w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. poz. 1586), Rada Miejska Mieroszowa,
uchwala, co następuje:
§ 1.

Wyznacza się Aglomerację Mieroszów o równoważnej liczbie mieszkańców wynoszącej 4908 RLM

z dwoma oczyszczalniami ścieków: w Golińsku i w Sokołowsku.

§ 2.Integralną częściąuchwały jest opis wielkościi obszaru Aglomeracji, o której mowa w §1, zawierający
podstawowe informacje dotyczące charakterystyki Aglomeracji, stanowiący załącznikNr l do uchwały orazmapa
w skali 1:10 000 Aglomeracji, o której mowa w §1, określająca jej granice i połozenie w stosunku do
najważniejszych obiektów infrastruktury i obszarów chronionych, stanowiąca załącznikNr 2 do uchwały.
§ 3. Wykonanie

Uchwały powierza się Burmistrzowi Mieroszowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w zycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Dolnośląskiego.1)
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l)Niniejsza uchwała poprzedzona była Uchwałą XY470ll2 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego zdnia 9lutego 201,2r.
wsprawie wyznaczenla Aglomeracji Mięroszów (Dz.Urz. Woj, Dol. z20l2r., poz. 903), która utraciła moc zdnięm
3|.12.2020 r. zgodnie zart.565 ust. 2 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z2020 r. poz. 3l0 zpóźn. zm.)
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Rady Miejskiej Mieroszowa

zdnia28 sĘcznia2021r.

Częśćopisowa Aglomeracji Mieroszów
powiat wałbrzyski
woj

ewódźwo dolnośląskie

styczeń 20żl r.

Id:

IILQAW-ISBVF-\'BAZL-EUZBI-YQVXT.

Uchwalony

Strona

1

1.

Podstawowe informacje na temat aglomeracji

Nazwa aglomeracji: Aglomeracja Mieroszów

WielkośćRLM aglomeracj i wyznaczane|. 4908

RLM

Gminy w aglomeracji: Gmina Mieroszów
Wykaz nazw miejscowości w aglomeracji: Mieroszów, Sokołowsko
Pierwotnie miejscowośćKowalowa była objęta obszarem aglomeracji. Obecnie wieśnie posiada
kanalizacji sanitarnej. Natomiast mieszkańcy tej miejscowości korzystają z bezodplywowych
zbiorników, a Gmina Mieroszów posiada ich ewidencje. Ścieki z terenu miejscowości Kowalowa są
pod stalym nadzorem i monitoringiem.

Nazwy miejscowości,w której zlokalizowane są oczyszczalnie ścieków: Golińsk oraz Sokołowsko
(gmina Mieroszów).

1.1.
Tabela

1

Adres wnioskodawcy (gminy, gminy wiodącej w aglomeracji)

Dane podstawowe wnioskodawcy

Miej scowość:Mieroszów

pl. Niepodległościl

Gmina: Mieroszów

Powiat: wałbrzyski

Woj ewództwo: dolnośląskie

Telefon: 74 30 30 188
e-mai

1

do kontaktu biezącego

74 30 30 080
: ur

zad@mieroszow. pl

Tabela 2Dane kontaktowe osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach zlożonego wniosku

1.

2.
3.

Imię i nazwisko: Tomasz Szulakowski
Telefon: 74 30 30 006
E-mail: tszulakowski@mieroszow.p1

Tabela 3 Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji
Lp.,

W}śzczególnienie

Nie

Tak

l

ż

J

4

Miej scowe plany zagospodarowania przestrzennego

Id:
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UCHWAŁA Nr XIl7'712019 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 sierpnia
2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego dla wybranych obszarów w południowej częściMieroszowa

UCHWAŁA NR LIV/246ll8 RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA z dnia26
r, w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Strzelców w

kwietnia 2018
Mieroszowie.

UCHWAŁA NR XXXVII||208105 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28
lutego 2005 r, w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów, obejmującej
obszar połozony w granicach dzińek nr 227 i 228 w obrębie Mieroszów 2
(A.M.5),

UCHWAŁA NR XVI/I00/03 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 17
października 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów,

UCHWAŁA Nr XlII/82l03 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 4 września
2003 r, w sprawie uchwalenia rniejscowego planu zagospodarowania

przęstrzennego miejscowościSokołowsko,

UCHWAŁA Nr XIX/73/07 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 grudnia
2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego wybranych obszarów w miejscowości Sokołowsko w gminie

Mieroszów.

1

Studium uwarunkowań

i

kierunków zagospodarowania przestrzennego

studium uwarunkowań

i

kierunków

gminy

miasta i gminy Mieroszów - Uchwała
Mieroszowa z dnia 28 grudnia 2017 r.

zagospodarowania przestrzennego
Nr XLIXlZ2lll7 Rady Miejskiej

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

_)

Wieloletnie plarry rozwoju

4

i kanalizacyjnych

i

modernizacji urządzeń wodociągowych

Inne (wymienić):

5

1.2.

x

x
x
x

Uzasadnienie do zmiany aglomeracji:

Ze względu na zmianę przepisów zaleca się przyjęcie nowej uchwały ustanawiającej nowe granice
zgodnie zW5Ąycznymi i przepisami wykonawczymi, w tym:

.
.

rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej iŻeglugi Śródlądowej zdnia27 tipca2018 r. w
sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz.U. 2018 poz.1586),
rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeg|ugi Śródlądowej z dnia 12 Iipca 2019 r . w
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, atakże przy odprowadzaniu
wód opadowych lub roźopowych do wód lub do ttrządzeń wodnych (Dz.U. z20|9 r,,poz.

l31l),

.

Id :

ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z2020 r. poz. 310, z póżń. zm,).
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Granice Aglomeracji przebiegająwzdłuż zewnętrznych granic działek ewidencyjnych, zabudowanych
albo przeznaczonych pod zabudowę, skanalizowanych albo przewidzianych do skanalizowania.
Dopuszczalne jest indyrvidualne podejściedo kazdego wątpliwego przypadku i prowadzenie
zewnętrznych granic aglomeracji przecinających wspomniane działki ewidencyjne.

Na terenach poza Aglomeracją, a znajdulących się na terenie gminy Mieroszów brak jest kanalizacji

sanitarnej. Mieszkańcy korzystają na tych terenach ze zbiorników bezodpływowych lub
przydomowych oczyszczalni. Ze względu na brak pokrycia siecią kanalizacji sanitarnej tych terenów
nie ma mozliwości włączenia do obszaru Aglomeracji.

2.

Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w obrębie Aglomeracji

Informacje na temat długościi rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej i liczby
osób korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej

2.1.

Tabela 4 Liczba osób korzystających zkana|izacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mieroszów

Kanalizacja
istniejąca i
planowana

Lp.

2

J

4

Liczba osób korzystających z istniejącej sieci
kanalizacj i sanita rnej
Długość

lkml

2

J

sanitarna
grawitacyjna

5,4

sanitarna tłoczna
Ogólnospławna
grawitacyjna

Mieszkańcy

Osoby cza§owo
'przebywające
na terenie
aglomeracji6

sumaryczna
liczba osób

[kol4

+

kol5|

4

5

6

4410

256

4666

44Io

256

4666

0

11,4

Ogólnospławna

0

tłoczna
Razem

2,2.

,,

16n8

Informacje na temat długościi rodzaju plauoryanc,i do wykonania sieci
kanalizacyjnej w celu dostosowania aglomeracji do warunków określonych
w Dyrektywie Rady z dnia 2l maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków
komunalnych (91127tlEWG) oraz liczby osób korzystających z planpryarrqi sieci
kanalizacyjnej.

Na terenie Aglomeracji Mieroszów nie planuję się budowy nowych odcinków kanalizacjt sanitarnej
oraz przyłączania nowych nieruchomości do sieci. W związku z powyższym nie było potrzeby
prze|iczania wskaźnika koncentracj i.

Id:

ULQAW-ISBVF_YBAZL-EUZBI-YQVXT.

Uchwalony

Strona 4

3.

Opis gospodarki ściekowejw Aglomeracji

3.1.

Informacje na temat oczyszczalni ścieków

Nazwa oczyszczalni ścieków 1: Golińsk
Nazwa oczyszczalni ścieków 2: Sokołowsko

Lokalizacja oczyszczalni ścieków 1 (adres): Golińsk 70B, 58-350 Golińsk
Lokalizacja oczyszczalni ścieków 2 (adres): Sokołowsko ul. Główna, 58-350 Sokołowsko
1. Oczyszczalnia w Golińsku

Dane kontaktowe (telefon, e-nrail, fax): Agnieszka Kozłowska, telefon
a.

kozlows ka @zgkimmieroszow. pl

74 880 00

87,

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oazyszczalni do środowiska (data, znak,
oznaczęnię organu, termin wazności decyzji):

decyzja Starosty Wałbrzyskiego z dnia 4.09.2017 r. znak WIP.6341.43.20I7, termin ważności
31.08.2027 r.
Przepustowo śćoczyszczalni według pozwolenia wodnoprawnego

.

Maksymalna ilośćścieków - 42 m3lh

.

Średnio dobowa ilośćścieków -760 m3ld,

o

Dopuszczalna ilośćścieków - 285 500 m3/rok

:

W 2019 roku ilośćścieków dopłlłvających,odbieranychi oczyszczonych naoazyszezalni w Golińsku
wyniosła 259 400 rn3 tj. 710,685 m3/d. Przy zalożeniu, że wskaźnik BZTs w ściekach surowych
wynosił l78 mgll, obliczono ilośó ścieków w RLM dopływającychnaoczyszczalnie w Golińsku.

7l0,685 m'/d x 0,178 kg/m] =

1,26,50

kgBZT

5ldobę

przy zalozeniu. że l mieszkaniec wprowadza 60 g BZT5ldobę wyliczono:

l26.50 kg BZTsldpbę-0lOó kg BZlsldpbę_2_1_08
Obciążenie oczyszczalni ścieków w Golińsku według danych z2019 r.

-

BLM
2108

RLM

Tabela 5 Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwo|eniem wodnoprawnym:
Nazwa cieku: rzeka scinawka

abela 6

ocZ

istniejący wylot o średnicy Q900
(N:50" 38' 46,5", E:76' 12' 13,8"

ni ściekow w Gollńsku

B - oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanyclr ścieków

x

Non B - oczyszcza|nia biologiczna niespełrriająca standardów odprowadzanych
ścieków
PUB

§),
l

Id:

1 - oczyszczalnia biologiczna z podwyzszonym usuwaniem związków azotu
fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji >

00 000

RLM
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non PUB1 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków
w zakresie usuwania N i/lub P

PUB 2 - o czy szczalni a b i o o gi czn a z p o dw y ższonym usuwaniem związków azotu
(N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji <
1

100 000

RLM

non PUB2 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków
w zakresie usuwania N i/lub p

2, Oczyszczalnia w Sokołowsku

Dane kontaktowe (telefon, e-mail, fax): Agnieszka Kozłowska, telefon
a.kozlowska@zgkimmieroszow. pl

74 880 00

81,

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska (data, znak,
oznaczenie organll, termin ważno śc i decyzj

i)

:

decyzja Starosty \ilalbrzyskiego z dnia 9.05.2016 r. znak WIP.6341.11.2016, termin ważności

31.05.2026 r.

Przepustowo śó oczyszczalni według pozwolenia wodnoprawnego:

.

Maksymalna ilośćścieków - 40 m3/h

.

Średnio dobowa ilośćścieków - 150 m3/d,

o

Dopuszczalnailość ścieków - l12 000 m3lrok

W 2019 roku ilośćścieków dopływających, odbieranych i

oczyszczonych na oczyszczalni w
Sokołowsku wyniosła 54 750 m3 tj. l50 m3/d. Uwzględniając, ze wskaźnik BZTs w ściekach
surowych wynosił 86 mg/l, obliczono ilośćścieków w RLM dopływających na oczyszczalnie ścieków

w sokołowsku.

150 m3ld x 0,086 kg/m3

przy załozeniu. ze

:

12,9

l mieszkaniec wprowadza

kgBZTłdobę
60 g BZTSldobę w}rliczono:

l2.9 kg BZTsldobę.:UOekgBZ|y'dobę

=

zts RtIrł

Obciążenie oczyszczalni ścieków w Sokołowsku według danych z2019 r.

-

215

RLM

Tabela 7 odbiornik ścieków ocz
Nazwa cieku: rów melioracyjny dopłyr,v rzeki

Ścinawki

abela

8

ocZ

istniejący wylot o średnicy {200

§:50" 4l' 23,2",

E

:16' 72' 45,4"

i ścieków w sokołowsku

B - oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków

x

Non B - oczyszczalnia biologiczna niespełniająca standardów odprowadzanych
ścieków

PUB

1 - o czy szczalni a bio l o giczn a z p o dwy ższonym usuwaniem zw i ązków azotu
(|,I), fosforu (P) spełniaiąca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracii >

Id:
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100 000

RLM

non PUBl - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków
w zakresie usuwania N i/lub P
bi ologiczn a z podwyższonym usuwaniem związków azotu
fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji <

PUB2 - oczy szczalnia

§),

l00 000 RLM

non

PUB2 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków
N i/lub p

w zakresie usuwania

3.2.

Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu budowy,
rozbudowy lub modern izacji o czy szczalni

Na terenie Aglomeracji Mieroszów nie planuję się zamierzeń inwestycyjnych z zakresu budowy,
rozbudowy lub moderni zacji oczyszczalni.

Oczyszczalnia ścieków w Sokołowsku będzie eksploatowana do czasu wykonania nowej kanalizacji
sanitarnej i podłączenia jej do oczyszcza|ni ścieków komunalnych w Golińsku,

3.3.
W

Informacje doĘczące indywidualnych systemów oczyszczania ścieków
obsługuj ących mieszkańców Aglomeracji

Aglomeracji Mieroszów na bieżąco prowadzi się ewidencje indywidualnych systemów

oczyszczania ścieków. Według danych na koniec września2020 roku na terenie Aglomeracji

Mieroszów 100 mieszkańców gromadzi

i

wywozi taborem asenizacyjnym ściekikomunalne

z 25 zbtorntków bezodpływowych,

Ilośćścieków rrieobjętych system kanalizacji zbiorczej powstałych w bezodpływowych zbiornikach w
2019 roku wynosiła 2226,5 m3 tj. 6,1 m3/d. Wyniki wskazują, że instalacje

te spełniają poziom ochrony środowiska zgodny

z

obowiązującymi przepisami oraz taki jak

w przypadku ścieków odprowadzanych kanalizacj a sanitarną.

Na terenie Aglomeracji mieszkańcy nie korzystaj ą z przydomowych oczyszcza|ni ścieków.

3.4.

Informacje

o

średniejdobowej ilościi jakościścieków komunalnych

powstających na terenie aglomeracji oraz ich składzie jakościowym

i zbieranych siecią kanalizacji sanitarnej na terenie
Aglomeracji Mieroszów wynosi 704,585 m3/dobę z terenu Mieroszowa oraz l50 m3/dobę
z terenu Sokołowska. Razem ilośćścieków z terenu Aglomeracji Mieroszów wynosi
I1ośćścieków komunalnych powstających

854,585 rn3/dobę.

Ilośćścieków komunalnych powstających na terenie Aglomeracji Mieroszów dostarczanych taborem
asenizacyjnym wynosi ó,l m3/dobę.
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Tabela 9 Wartości wskźników zanieczyszczeń ścieków surowych
Golińsku (dane z 2019 r.)

i ocryszczonych

na oczyszczalni w

BZTs[meOłl]

Zawiesina ogólna [mg/l]
Fosfor ogólny [mgP/l]

Azot ogólny [mgN/l]

BZTslmsOłl]
CtżTc,[mgOł|)
Zawiesina ogólna [mg/l]
Fosfor ogólny [mgPil]

Azot ogólny [mgN/l]

Tabela l0 Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych
w Sokołowsku (dane

Id:

z20l9

i

oczyszczonych na oczyszczalni

r.)
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C\ZTc,[mgOz/l]
Zawiesina ogólna Img/l]
Fosfor ogólny [mgP/l]

Azot ogólny [mgN/l]

Wartościwskaźników lub oń redukcji
za n ieczyszczeń ścieków ocz! szczonycn ala
RLM oczyszczalni ścieków od 2000 do 9999
Wartośćlub oń redukcji zgodnie z
pozrvoleniem wodnoprawnym

BZTs [mgOr/l]

CĘZTc,[mgoz/l]
Zawiesina ogólna [mg/l]
Fosfor ogólny [mgP/l]

Azot ogólny [mgN/l]

3.5.

Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemyslowych powstających
na terenie Aglomeracji i odprowadzanych siecią kanalizacyjną do oczyszczalni
ścieków

Według danych

z

2019 roku ilośó ścieków przemysłowych wynosiła 17 438 m'. Do podmiotów

wytwarzających ścieki przemysłowe na terenie Aglomeracji Mieroszów zaliczono:

.

Camela SA Fabryka wkładów odziezowych - 3038 m',

.

Zebta sp. z o.o.

.

Bambino - 206 m',

r

Sanatoria Dolnośląskie - 5662 m',

.

Niepubliczny Zakład Opiekuńczy o profilu psychogeriatycznym,,INTER-MED."

.

Myjnia SamochodowaSzwarczyński - 465

-

4620 m3,

-3447 m3,

m3.

Ścieki przemysłowe odprowadzane są do oczyszczalni w Golińsku i Sokołowsku, Skład jakościowy

ścieków przemysłowych zależy od rodzaju prowadzonej produkcji.

Uwzględniając, ze średniazałvartośćBZTs w ściekach przemysłowych surowych wynosi
178 mg/l, możnawyl'iczyć wielkośćrównowaznej liczby mieszkańców 142 RLM.
48 m3/dobę x 0,178 kg/m3 = 8,5 kg BZTsldobę

uwzględniając ładunek w ściekach przemysłowych, który wynosi 60 gBZTłdobę wyliczono:
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8,5 kg

BZTłdobę: 0,06 kg BZTs= 142 RLM

3.6.

Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej

jest planowane.

Nie planuje się podłączenia nowych zakładów.

3.7,
Tabela l

Uzasadnienie okreśIonej dla Aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców

l Określenie równowaznej liczby mieszkańców

dla Aglomeracji Mieroszów

RLM

Wyszczególnienie:
Liczba mieszkańców korzystaj ących z istniej ącej sieci kanalizacyj

4410

nej

Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej sieci
kanalizacyjnej
Liczb a osób czas owo przebywaj ących korzys taj ący ch z

si ec

i kanal i zacyj nej

Liczba osób czasowo przebywających planowanych do podłączenia do

proj ektowanej sieci kanalizacyj nej

Równowazn a Liczb a Mieszkańców wyn ikaj ąca z dobowego ładunku ścięków

odprowadzanych przez zakłady przemysłowe
istniej ącej sieci kanalizacyj nej

i

usługowe korzystające z

0

256
0

142

Równowazn a Liczba Mieszkańców wynikaj ąca z dobowego ładunku ścieków,

który będzie odprowadzanych przęz zaUady przemysłowe i usługowe
planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej

Liczba nrieszkariców oraz osób czasowo przebywających na

0

terenie

aglomeracji, korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania
ścieków kornunalnych (zbiorniki bezodpłyłvowe), nie planowanyclr do
podłączenia do sieci, określona na podstawie rejestrów prowadzonych przez

100

gminę

Liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebyłvających na
aglomeracji, korzystających

z

terenie

indywidualnych systemów oczyszczania

ścieków komunalnych (przydomow e oczyszczalnie ścieków), nie planowanych
do podłączenia do sieci, określonana podstawie rejestrów prowadzonych przez

0

gminę

Równoważna,Liczba Mieszkańców

RLM

(suma)

4908

3.8.

Wyliczenia poziomu obsługi siecią kanalizacyjną AgIomeracji
Poniżej przedstawiono wyliczenia poziomu obsługi siecią kanalizacyjną Aglomeracji Mieroszów
celem wykazania, iż system zbięrania ścieków na terenie aglomeracji znajdrrje się na właściwym
poziomie tj. minimum 98%.

poziom obsługi sieciq kanulizucyjnq = (RLM (Mk)+RLM(prz)+RLM(czas)) / RLM
poziom obsługi sieciq kanalizacyjnq= (4410 + 142 + 256) / 4908 * 100

*

100

ooziom obsługi siecia klnalizacvin0 = 98%
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1

0

gdzie:

RLM - równoważna liczbą mieszkańców aglomeracji.
RLM (Mk) - RLM, tj. równoważną liczba mieszkąńców korzystajqcych z sieci kanalizacji sanitarnej
obejmujqca łądunek generowany przez staĘch mieszkąńców aglomeracji oraz osoby czasowo

zameldowąne

RLM (prz) - RLM wynikajqca z łądunku ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji
zbiorczej. RLMwyrażawielokrotnośćłądunku zanieczyszczeńw ściekąch odprowadzanych z obiektów
przemysłowych i usługowych w stosunku do jednostkowego ładunku zanieczyszczeń w ściekąchz
go sp o dar s tw d omowy ch, o dpr ow adz any ch o d j e dne go m i e s z kańc a/ dob ę.
RLM (czas) - MM wynikajqca z łądunku ścieków pochodzqcych od osób cząsowo przebyl,ajqcych w
aglomeracji korzystajqcych z sieci kanalizacji sanitarnej (zarejestrowane usługi noclegowe);

przyjmuje się I

RLM:

I zarejestrowane miejsce noclegowe.

3.

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, naka,z!
i ograniczenia obowiązujące na Ęch terenach.
Na terenie Aglomeracji Mieroszów brak jest stref ochronnych ujęó wody, obejmujących tereny
ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej.

4.

Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, występujących na
obszarze aglomeracji, zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te
obszary orazzakazy,nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

Na obszarze Aglorneracji Mieroszów nie ma obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

5. 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 Mieroszów występują formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r, o ochronie przyrody, oraz o których mowa w aft. 27 ust, 1 tej
ustawy, d.:

Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich (Rozporządzenie Nr 7 Wojewody Dolnośląskiegoz dnia
27 lutego 2008 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich (Dz, Urz. z 2008 r. Nr 63,
poz.

8 l

Obszar

0))

NATURA 2000 Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie PLB0200l0 - Rozporządzenie Ministra
z dnia 12.01.2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Dziennik Urzędowy

Środowiska

(Dz.U.l1.25.133)

Obszar NATURA 2000 Góry Kamienne PLH020038 DECYZJA KOMISJI z dnia 12 grudnia 2008 r.
przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92|43IF,WG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających
znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana
jako dokument nr C(2008) 8039X2009/93/WE) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 43 str. 63

z dnia 25 czerwca 2020
Województwa Dolnośląskiego

Pomnik przyrody Uchwała Nr XXI/I4612020 Rady Miejskiej Mieroszowa

w

sprawie ustanowienia pomnika przyrody (Dz.

z2020 r. poz.4358)

Urz.

r.

Pomnik przyrody Rozporządzenie nr l l Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 r. w
sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 221 z 2008 r., poz.
2494).
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uzasadnienie

Zgodnie zart.9Z ustawy zdnia })lipca 2017 r, - Prawo wodne (Dz.U. z2020t. poz. 310, 695, '7S2i875)
burmistrz co 2lata dokonuje przeglądu obszarów i granic aglomeracji wyznaczonych na podstawie art. 87 ust. 1,
z uwzględnieniem kryterium ich utworzenia, o którym mowa w art. 86 ust. l, oraz zaistniałych zmianrównowaznej
liczby mieszkańców w aglomeracji i w razie potrzeby informuje radę gminy o konieczności zmiany obszarów
i granic aglomeracji. Aglomeracja Mieroszów wyznaazona została Uchwałą XXl470l12 Sejmiku Wojewódźwa
Dolnośląskiego zdnia 9lutego 2012r, wsprawie wyznaczenia aglomeracji Mieroszów (Dz.IJrz.Woj. Dol.
z2012r., poz.903), która straciła moc zdniem 3|,12,2020 r. zgodnie zart.565 ust.2ustawy zdnia 2}lipca

2017r.

-

(Dz.U,z2020r. poz.3l)zpóźn, zm,) Zgodnie zart,86ustawy

o równoważnej liczbie mieszkańców

-

Prawo wodne, aglomeracje

powyżej 2000 powinny być wyposazone w systemy kanalizacji zbiorczej dla
ścieków komunalnych. Zgodnie z definicją ustawową aglomeracją jest teren, na którym zaludnienie lub działalność

gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne był zbierane i przekazywane do
oczyszcza|ni ścieków albo do końcowego punktu ztzutu tych ścieków. Równoważna liczba mieszkańców
przywolana w uchwale to ładunek substancji organicznych biologicznie rozkładalnych wyrazonych jako wskaźnik
pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT5) w ilości60 g tlenu na dobę, Wyznaczenie
aglomeracji następuje po uzgodnieniu przez organ wykonawczy gminy z Dyrektorem Zarządu Zlewnl
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a w zakresie obszarów objętych przynajmniej jedną formą
ochrony przyrody, o której mowa w art.6 ustawy zdnia16.04.2004 r. o ochronie prryrody,lub obszarów mających
znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, októrej mowa wart,Z1 ust. 1tej ustawy - zwłaściwym
regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.Do uzgodnienia przepisy art. 106ustawy zdnia 14,06,1960 r. -

Kodeks postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. Przedmiotową uchwałę uzgodniono

z Dyrektorem Zarządll Z|ewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 7 stycznia 2021r.
Przedmiotową uchwałę uzgodnioną z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu w dniu
8 stycznia 2021r. Mając na uwadze powyzsze, naleĘ stwierdzić, iź podjęcie niniejszej uchwaŁy jest uzasadnione.
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