
UCHWAŁA NR XIX/161/2020 
RADY GMINY SKOROSZYCE 

z dnia 22 grudnia 2020 r. 

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Skoroszyce 

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, zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1378) oraz art. 87 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 310; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 695,  782,  875 i  1378.) po uzgodnieniu 
z Dyrektorem Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Rada Gminy 
Skoroszyce uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1. Wyznacza się aglomerację Skoroszyce, położoną na obszarze gminy Skoroszyce. 

2. W skład aglomeracji Skoroszyce  wchodzą  miejscowości:  Skoroszyce,  Chróścina, Giełczyce                     
i Sidzina. 

3. Równoważna liczba mieszkańców (RLM) aglomeracji Skoroszyce,  wynosi 3 688. 

4. Ścieki komunalne z obszaru aglomeracji Skoroszyce, oczyszczane są na oczyszczalni  ścieków, 
zlokalizowanej w miejscowości Skoroszyce. 

§ 2.  

1. Opis aglomeracji  Skoroszyce, stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

2. Granice i obszar aglomeracji Skoroszyce, określone  są na mapie w skali  1:10 000,  stanowiącej  
załączniki nr 2 do  uchwały. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skoroszyce. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego1)  

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Skoroszyce 

 
 

Henryk Sokołowski 

 
1) 1) Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą Nr XLVII/522/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 

28 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Skoroszyce”  na obszarze gminy Skoroszyce i likwidacji 
dotychczasowej aglomeracji „Skoroszyce”  (Dz. Urz. Woj. Opolskiego  z dnia 7 listopada 2014 r. poz. 2437), 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 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) 
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1 CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1. Dane o długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej 

1.2. Informacja o długości i rodzaju planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej na 

terenach nie skanalizowanych 

1.3. Dane o liczbie stałych mieszkańców aglomeracji 

1.4. Dane o liczbie osób czasowo przebywających w aglomeracji 

1.5. Informacja o przemyśle obsługiwanym przez sieć kanalizacyjną lub planowaną 

do budowy sieć kanalizacyjną 

1.6. Wskaźniki koncentracji 

1.7. Opis istniejącej oczyszczalni ścieków 

1.8. Opis systemu gospodarki ściekowej 

1.9. Dane o strefach ochronnych ujęć wody 

1.10. Dane o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych 

1.11. Informacja o obszarach chronionych i formach ochrony przyrody 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/161/2020

Rady Gminy Skoroszyce

z dnia 22 grudnia 2020 r.
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1 CZĘŚĆ OPISOWA 

Zgodnie z art. 2 pkt 4 Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków 

komunalnych, które zaimplementowano do prawa polskiego (Ustawa Prawo wodne w art. 86 

ust. 3 – Dz.U. z 2017 r., poz. 1566): „Aglomeracja” oznacza teren, na którym zaludnienie lub 

działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były 

zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków albo do końcowego punktu zrzutu tych 

ścieków. 

Aglomeracja „Skoroszyce” na obszarze gminy Skoroszyce została wyznaczona 

Uchwałą Nr XLVII/522/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 października 

2014 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Poz. 2437 z dnia 7 listopada 2014 r.). 

Na mocy art. 565 ust 2 ustawy Prawo wodne dotychczasowe akty prawa miejscowego 

zachowują moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r. 

Tym samym, po roku 2020 dotychczasowe akty prawa miejscowego wyznaczające 

aglomeracje, czyli uchwały sejmików województw oraz rozporządzenia wojewodów, wydane 

przed 2018 r. tracą moc. 

 

Niniejsze załączniki do Uchwały, dotyczą wyznaczenia granic i obszaru aglomeracji 

w zakresie włączenia do obszaru aglomeracji Skoroszyce terenów miejscowości: Skoroszyce, 

Chróścina, Giełczyce i Sidzina, w związku z istniejącą na tych terenach siecią kanalizacji 

sanitarnej należącą do zlewni oczyszczalni ścieków komunalnych w Skoroszycach. 

Jednocześnie została przeprowadzona procedura identyfikacji aglomeracji, jej granic 

i obszarów dla uzyskania zgodności z zapisami: 

− Dyrektywy Rady z dnia 21 maja 1991 r. Nr 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków 

komunalnych (dyrektywa ściekowa); 

− Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.); 

− Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017, poz. 

2180); 

− Rozporządzenia aglomeracyjnego – rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i 

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

granic aglomeracji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1586) 

Podstawę wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji stanowią: 

− Uchwała Nr XXI/110/20 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 12 października 2018 r. w sprawie 

uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Skoroszyce. 

− Uchwała Nr XXXI/229/2017 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 czerwca 2017 r. (Dz. Urz. 

Woj. Op. poz. 1928 z 2017 r.) w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu wsi Chróścina. 

− Uchwała Nr III/11/2014 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 grudnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. 

Op. poz. 193 z 2015 r.) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Sidzina. 
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− Uchwała Nr XXXVIII/220/2014 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 25 kwietnia 2014 r. (Dz. 

Urz. Woj. Op. poz. 1338 z 2014 r.) w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Skoroszyce. 

− Uchwała Nr XXIV/129/12 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 28 grudnia 2012 r. (Dz. Urz. 

Woj. Op. poz. 400 z 2013 r.) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Chróścina. 

− Uchwała Nr VIII/42/11 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 23 maja 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Op. 

Nr 89 poz. 1149 z 2011 r.) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Skoroszyce zmienionej uchwałą nr XXXIII/183/13 Rady Gminy 

Skoroszyce z dnia 25.10.2013 r. (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 2548). 

− Uchwała Nr XXI/111/04  Rady Gminy Skoroszyce z dnia 13 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. 

Woj. Op. Nr 74 poz. 1957 z 2004 r.) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Skoroszyce w części dotyczącej wsi Giełczyce. 

− Uchwała Nr IX/47/03 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 czerwca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. 

Op. Nr 67 poz. 1275 z 2003 r.) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Sidzina. 

− Uchwała Nr IX/46/03 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 czerwca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. 

Op. Nr 64 poz. 1223 z 2003 r.) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Skoroszyce. 

− Uchwała Nr XXXIII/210/01 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 22 sierpnia 2001 r. (Dz. Urz. 

Woj. Op. Nr 87 poz. 717 z 2001 r.) w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoroszyce. 

− Uchwała Nr IX/52/99 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 28 kwietnia 1999 r. (Dz. Urz. Woj. 

Op. Nr 8 poz. 36 z 2000 r.) w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoroszyce. 

1.1. Dane o długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej 

W skład aglomeracji Skoroszyce, obszaru z którego ścieki są odprowadzane lub 

przewidziane do odprowadzenia do oczyszczalni ścieków w Skoroszycach, należą 

miejscowości gminy Skoroszyce. Na terenie aglomeracji gmina prowadzi gospodarkę wodno-

ściekową poprzez Zakład Oczyszczania i Wodociągów w Skoroszycach. 

Tabela 1.1: Długość i rodzaj sieci kanalizacyjnej 1 

Lp. Miejscowość2 

Długość kanalizacji 

sanitarnej 

grawitacyjnej 

[km] 

Długość kanalizacji 

sanitarnej tłocznej 

[km] 

1 Skoroszyce 13,19 0,42 

2 Chróścina 12,11 0,48 

3 Giełczyce 1,05 0,44 

 
1 Dotyczy zlewni oczyszczalni w Skoroszycach 
2 Zgodnie z wykazem urzędowych nazw miejscowości i ich części (Rozporządzenie Min. Administracji i Cyfryzacji 

z dnia 13 grudnia 2012 r. – Dz. U. 2013 poz. 200) 

Id: 366C7E3E-F2D5-4BC5-80C7-0917257E0478. Podpisany Strona 3



 

Lp. Miejscowość2 

Długość kanalizacji 

sanitarnej 

grawitacyjnej 

[km] 

Długość kanalizacji 

sanitarnej tłocznej 

[km] 

4 Sidzina 4,74 0,97 

5 tranzyt Chróścina – Skoroszyce - 3,90 

6 tranzyt Giełczyce – Skoroszyce - 2,50 

7 tranzyt Sidzina – Giełczyce - 1,74 

 
RAZEM GMINA 

SKOROSZYCE: 
31,09 10,45 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ZOiW w Skoroszycach 

Systemy kanalizacji zbiorczej na terenie zlewni oczyszczalni ścieków w Skoroszycach 

obejmują łącznie: 

− sieć kanalizacji sanitarnej – długość 41,54 km (grawitacyjna – 31,09 km; 

ciśnieniowa – 10,45 km), 

Na terenie aglomeracji Skoroszyce nie jest eksploatowana kanalizacja sanitarna 

ogólnospławna. 

1.2. Informacja o długości i rodzaju planowanej do budowy sieci 

kanalizacyjnej na terenach nie skanalizowanych 

W związku z faktem, że w obszarze aglomeracji Skoroszyce nie występują tereny 

nieskanalizowane, nie planuje się budowy sieci kanalizacyjnej dla obsługi takich terenów. 

1.3. Dane o liczbie stałych mieszkańców aglomeracji 

W tabeli poniżej przedstawiono dane o liczbie osób zameldowanych na pobyt stały oraz 

pobyt czasowy w poszczególnych miejscowościach wchodzących w skład aglomeracji 

Skoroszyce. 

Tabela 1.2: Liczba osób zameldowanych na obszarze aglomeracji na pobyt stały oraz pobyt czasowy 

w poszczególnych miejscowościach 

Lp. Miejscowość 
Liczba osób zameldowanych  

Pobyt stały Pobyt czasowy 

Razem aglomeracja Skoroszyce: 3 631 57 

1.  SKOROSZYCE 1 439 12 

2.  Chróścina 1 370 19 

3.  Giełczyce 164 2 

4.  Sidzina 658 24 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji z UGm w Skoroszycach 
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Liczba stałych mieszkańców aglomeracji Skoroszyce  - 3 688 

1.4. Dane o liczbie osób czasowo przebywających w aglomeracji 

W obszarze aglomeracji Skoroszyce nie ma osób czasowo przebywających, 

w rozumieniu zarejestrowanych miejsc noclegowych. 

1.5. Informacja o przemyśle obsługiwanym przez sieć kanalizacyjną lub 

planowaną do budowy sieć kanalizacyjną 

Sieć kanalizacyjna nie obsługuje obiektów przemysłowych i nie planuje się budowy 

sieci kanalizacyjnej do obsługi przemysłu. 

1.6. Wskaźniki koncentracji 

W związku z brakiem planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej nie przeprowadzono 

obliczenia wskaźników koncentracji. 

1.7. Opis istniejącej oczyszczalni ścieków 

W Skoroszycach eksploatowany jest system oczyszczalnia ścieków komunalnych 

składający się z: 

− oczyszczalni biologicznej WS-400, 

− oczyszczalni BIO B 600 U, 

− strefy retencji oczyszczalni BIO B 600 U. 

Charakterystyka ogólna: 

W reaktorach biologicznych są prowadzone następujące procesy technologiczne: 

1. Oczyszczalnia biologiczna WS-400 pracująca w układzie z wydzielonymi strefami 

dla redukcji związków azotu i fosforu. 

Układ stref oczyszczania: 

− komora beztlenowa (defosfatacji), 

− komora niedotleniona (denitryfikacji), 

− komora tlenowa (nitryfikacji), 

− osadniki wtórne pionowe, 

− komory tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego. 

Do komory beztlenowej trafiają ścieki z komory rozdziału oraz osad recyrkulowany 

z osadników wtórnych pionowych (recyrkulacja zewnętrzna), za pomocą pomp zatapialnych 

zabudowanych w osadnikach. Komora ta została zwymiarowana w sposób umożliwiający 

realizowanie procesu początkowego biologicznej defosfatacji oraz denitryfikacji osadu 

recyrkulowanego. Z komory defosfatacji mieszanina ścieków i osadu przepływa grawitacyjnie 

do komory niedotlenionej. Trafia tu również mieszanina ścieków i osadu czynnego z komory 

tlenowej (recyrkulacja wewnętrzna) za pomocą pomp zatapialnych. W komorze niedotlenionej 

realizowany jest proces biologicznego oczyszczania ścieków, w trakcie którego azotany NN03 

Id: 366C7E3E-F2D5-4BC5-80C7-0917257E0478. Podpisany Strona 5



 

redukowane są do azotu gazowego N2, który uwalniany jest do atmosfery. Zawartość komory 

denitryfikacji mieszana jest za pomocą mieszadła zatapialnego. 

Dalej mieszanina ścieków i osadu czynnego przepływa grawitacyjnie do komory 

tlenowej. Jest tu realizowany proces biologicznego oczyszczania ścieków (redukcja związków 

węgla) połączony z procesem utleniania azotu amonowego NNH4 do azotanów NN03 oraz 

kontynuowany proces biologicznej defosfatacji — poboru fosforu przez osad czynny. 

Do napowietrzania komory tlenowej wykorzystuje się powietrze dostarczane przez 

układ rusztu wyposażonego w dyfuzory membranowe drobnopęcherzykowe, zasilany 

z dmuchaw. 

Z komory tlenowej mieszanina oczyszczonych biologicznie ścieków i osadu czynnego 

przepływa grawitacyjnie do osadników wtórnych pionowych. W osadnikach wtórnych, 

w warunkach wolnego przepływu ścieków, ze ścieków oczyszczonych wydziela się osad 

czynny na drodze sedymentacji. Osad gromadzi się w części dennej leja osadowego osadników 

wtórnych i zagęszczony przetłaczany jest za pomocą pomp zatapialnych do komory 

beztlenowej (recyrkulacja zewnętrzna osadu czynnego). Osad czynny nadmierny jest okresowo 

przetłaczany do komory stabilizacji osadu o działaniu okresowym. W komorze realizowany jest 

proces częściowej stabilizacji osadu oraz zagęszczania osadu. Osad nadmierny, z ciągu 

oczyszczania trafia do zagęszczaczy grawitacyjnych (przy oczyszczalni BIO B 600 U), a stąd 

do węzła gospodarki osadowej. 

Ścieki oczyszczone trafiają do odbiornika (Młynówka Skoroszycka), wspólnym 

układem kanalizacyjnym z oczyszczalnią BIO B 600 U. 

2. Oczyszczalnia BIO B 600 U. 

Technologia oparta na niskoobciążonym osadzie czynnym, umożliwia eliminację 

związków węgla i przemiany azotowe w procesie biologicznym prowadzonym w komorze 

tlenowej. 

Wydzielone są strefy: 

− tlenowa (nitryfikacji), 

− klarowania ścieków (osadnik wtórny), 

− komory stabilizacji tlenowej. 

W skład oczyszczalni wchodzi ponadto komora retencyjna z komorą zastawek. 

Z tej sekcji ścieki odpływają do reaktorów biologicznych. Zastawki ustawione są tak, 

by nadmiar ścieków był kierowany do części retencyjnej. Ścieki tu zgromadzone są mieszane, 

odświeżane powietrzem i przepompowywane do komór biologicznych oczyszczalni BIO B 

600 U w okresach mniejszego dopływu ścieków (głównie godziny nocne). 

W komorze nitryfikacji prowadzone są procesy biologiczne mające na celu redukcję 

związków organicznych i przemiany azotowe. Wyposażenie: ruszty napowietrzające 

z dyfuzorami membranowymi zasilane ze stacji dmuchaw, w celu doprowadzenia tlenu dla 

procesów życiowych osadu czynnego. Ścieki ze strefy tlenowej odpływają do osadników 

wtórnych, gdzie następuje sedymentacja osadu czynnego i odprowadzenie ścieków 

oczyszczonych do odbiornika przez kolektor pomiarowy z przepływomierzem. Do kolektora 

doprowadzone są również ścieki oczyszczone z oczyszczalni WS-400. 

Osad wydzielony w osadniku jest recyrkulowany do komory nitryfikacji (recyrkulacja 

osadu), a osad czynny nadmierny trafia do komory stabilizacji tlenowej, a następnie do 

zagęszczacza grawitacyjnego (tu również doprowadzony jest osad nadmierny z oczyszczalni 

WS-400) i dalej do węzła gospodarki osadowej. 

W skład węzła gospodarki osadowej wchodzą dwa układy: prasa taśmowa z osprzętem, 

zasobnik wapna z dozownikiem i przenośnik mieszaniny osadu odwodnionego i wapna na 
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przyczepę. Osad jest wywożony na składowisko odpadów stałych (lub w celu 

zagospodarowania alternatywnego). 

Lokalizacja oczyszczalni 

Oczyszczalnia zlokalizowana jest we wschodniej części obrębu ewidencyjnego wsi 

Skoroszyce, na lewym brzegu Młynówki Skoroszyckiej. Płaski teren ukształtowany jest na 

poziomie rzędnych 175,0 – 175,5 m n.p.m. 

Oczyszczalnia zlokalizowana jest na terenie niezabudowanym na działkach ewidencji 

gruntów i budynków nr 377/11 i 377/12, obręb Skoroszyce. Otaczają ją pola uprawne. Ostatni 

odcinek drogi dojazdowej do obiektów oczyszczalni znajduje się na działce nr 699/2. Zarówno 

teren działek nr 377/11 i 377/12, jak również teren działki nr 699/2, znajdują się w obrębie 

istniejącego ogrodzenia. Łączna powierzchnia ogrodzonego terenu oczyszczalni wynosi 

0,62 ha. 

Wzdłuż południowej części ogrodzenia oczyszczalni przepływa Młynówka 

Skoroszycka, która jest odbiornikiem ścieków oczyszczonych. 

Najbliższe zabudowania mieszkalne wsi Skoroszyce znajdują się w odległości ok.580 m 

od obiektów oczyszczalni. 

Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie oczyszczonych 

ścieków komunalnych z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Skoroszycach 

ważne do dnia 15.02. 2023 r. (Decyzja pozwolenia wodnoprawnego Nr ROŚ.6341.2.2013.JM 

z dnia 15.02.2013 r. wydana przez Starostę Nyskiego). 

Dopuszczalne wartości wskaźników w odprowadzanych ściekach, zgodnie z zapisami 

w/w Decyzji wynoszą: 

− BZT5    - 25 mgO2/l 

− ChZT    - 125 mgO2/l 

− Zawiesiny ogólne  - 35 mg/l 

Oczyszczalnia obecnie spełnia wymogi określone w pozwoleniu. Efekty pracy 

oczyszczalni przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 1.3: Wyniki oczyszczania ścieków w OŚ Skoroszyce wyrażone jako stopień redukcji zanieczyszczeń 

w odniesieniu do wartości wymaganych pozwoleniem wodnoprawnym (2019 r. – średniodobowe) 

Wskaźnik 
Ścieki surowe 

[mg/l] 

Ścieki 

oczyszczone 

[mg/l] 

Wartość wg 

pozwolenia 

wodnoprawnego 

[mg/l] 

Stopień redukcji 

[%] 

BZT5 426,0 8,0 25 98,1 

ChZT 914 81 125 91,1 

Zawiesiny ogólne 519 21 35 95,9 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ZOiW w Skoroszycach 

• Obciążenie oczyszczalni ścieków 

Obciążenie oczyszczalni ścieków w Skoroszycach, jako ładunek obliczony 

na podstawie maksymalnego średniego tygodniowego ładunku substancji organicznych 

biologicznie rozkładalnych, dopływających do oczyszczalni w ciągu roku, z wyłączeniem 

sytuacji nietypowych, wyrażony równoważną liczbą mieszkańców (RLM): 

− Ilość ścieków dopływających - 3 372 m3/tydzień 
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− Wskaźnik zanieczyszczeń BZT5 - 438 gO2/m
3 

− Ładunek zanieczyszczeń  - 735,10 kg/tydzień 

Obciążenie oczyszczalni ścieków  - 3 516 RLM 

1.8. Opis systemu gospodarki ściekowej 

Działalność w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Skoroszyce 

prowadzi Zakład Oczyszczania i Wodociągów w Skoroszycach (adres: 48-320 Skoroszyce, 

ul. Nyska 11, tel. 774 318 397). 

Na terenie Gminy Skoroszyce eksploatowany jest systemy zbiorowego odprowadzania 

i unieszkodliwiania ścieków z oczyszczalnią ścieków komunalnych w Skoroszycach.  

Prawidłowa gospodarka powstającymi na tym obszarze ściekami komunalnymi jest 

istotna w aspektach zarówno ochrony środowiska, poprawy warunków życia mieszkańców, jak 

również rozwoju gospodarki. 

Ścieki dopływające do oczyszczalni systemem kanalizacyjnym pochodzą tylko z terenu 

gminy Skoroszyce. 

• Średnia dobowa ilość oraz skład jakościowy ścieków komunalnych 

Tabela 1.4: Średnia dobowa ilość oraz skład jakościowy ścieków komunalnych powstających na terenie 

aglomeracji 

Ilość ścieków 

komunalnych Qśrd 

[m3/d] 

Wskaźniki 

zanieczyszczenia 

Średnie stężenie 

zanieczyszczeń 

[g/m3] 

Ładunek zanieczyszczeń – 

[kg/rok] 

433 

BZT5 426 67 327,2 

ChZT 815 128 806,7 

Zawiesina ogólna 432 68 275,4 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych za rok 2019 ZOiW w Skoroszycach 

• Przepustowość oczyszczalni ścieków  - 1 220 m3/d 

Zgodnie z Decyzją Pozwolenia wodnoprawnego Nr ROŚ.6341.2.2013.JM 

z dnia 15.02.2013r., dopuszczalne ilości odprowadzanych ścieków z oczyszczalni 

w Skoroszycach wynoszą: 

− Qśrd=  1 220 m³/d 

− Qmaxh= 74 m3/h 

− Qmax roczne 445 300 m3/rok 

• Ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady 

do systemu kanalizacji zbiorczej 

Na obszarze aglomeracji, do systemu kanalizacji zbiorczej nie są odprowadzane ścieki 

przemysłowe. 
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• Nazwy zakładów, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest 

planowane 

Na obszarze aglomeracji nie planuje się podłączenia zakładów do systemu 

kanalizacyjnego. 

• Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji 

Dla obliczenia ogólnego ładunku aglomeracji (RLM aglomeracji) uwzględnia się: 

− stałych mieszkańców    – 1 Mk = 1 RLM, 

− mieszkańców czasowo zameldowanych – 1 Mk = 1 RLM, 

− osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji – obiekty usług turystycznych, 

szpitale, schroniska młodzieżowe, bursy, internaty, więzienie - 1 miejsce 

noclegowe = 1 RLM, 

− ścieki przemysłowe (pochodzące z małych i średnich przedsiębiorstw i/lub 

działalności gospodarczej) 

 

RLM(aglom)= RLM(Mk) + RLM(czas) + RLM(prz) 

gdzie: 

RLM(aglom) – równoważna liczba mieszkańców aglomeracji, 

RLM(Mk) – równoważna liczba mieszkańców obejmująca ładunek generowany przez 

  stałych mieszkańców, przyjmuje się 1 Mk = 1 RLM, 

RLM(czas) – równoważna liczba mieszkańców wynikająca z ładunku ścieków  

  pochodzących z usług turystycznych/miejsc noclegowych (hotele, pensjonaty, 

  schroniska turystyczne itp.), 

  przyjmuje się 1 miejsce (łóżko) = 1 RLM 

RLM(przem) – równoważna liczba mieszkańców wynikająca z ładunku ścieków  

  przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji zbiorczej. Wyraża  

  wielokrotność ładunku zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych  

  z obiektów przemysłowych i usługowych w stosunku do jednostkowego 

  ładunku zanieczyszczeń w ściekach z gospodarstw domowych,   

  odprowadzanych od jednego mieszkańca w ciągu doby. 

RLM(przem)= [BZT5 (kg/d)] / [0,06 (kg/Mk*d)] 

RLM(aglom)= RLM(Mk) +RLM(czas) + RLM(przem) 

 

RLM(aglom)= 3 688 +    0  +       0  = 3 688 

RLM aglomeracji Skoroszyce wynosi: 3 688 

Id: 366C7E3E-F2D5-4BC5-80C7-0917257E0478. Podpisany Strona 9



 

Tabela 1.5: Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji Skoroszyce 

  RLM 

Razem aglomeracja Skoroszyce (1+2+3): 3 688 

1.  RLM korzystających z sieci kanalizacyjnej, w tym: 3 615 

 − mieszkańcy 3 615 

 − przemysł 0 

 − osoby czasowo przebywające w aglomeracji 0 

2.  RLM dostarczany do oczyszczalni taborem asenizacyjnym, w tym: 19 

 − mieszkańcy 19 

 − przemysł 0 

 − osoby czasowo przebywające w aglomeracji 0 

3.  
RLM mieszkańców obsługiwanych przez przydomowe oczyszczalnie 

ścieków 
54 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji z UGm w Skoroszycach i ZOiW w Skoroszycach 

• Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji 

zbiorczej 

Zgodnie z prowadzoną przez Gminę Skoroszyce ewidencją przydomowych 

oczyszczalni ścieków, w obszarze aglomeracji zarejestrowano 13 oczyszczalni przydomowych, 

które obsługują 54 mieszkańców. 

Ilość ścieków oczyszczanych w funkcjonujących na terenie aglomeracji przydomowych 

oczyszczalniach wynosi 2 800 m3/rok. 

W obszarze aglomeracji funkcjonuje 7 zbiorników bezodpływowych, z których 

korzysta 19 mieszkańców. Ilość ścieków dostarczanych na oczyszczalnię transportem 

asenizacyjnym z tych zbiorników wynosi 705 m3/rok. 

1.9. Dane o strefach ochronnych ujęć wody 

W dniu 16 grudnia 2011 roku Starosta Nyski wydał Decyzję udzielającą pozwolenia 

wodnoprawnego Nr ROŚ.6341.58.2011.MK Gminie Skoroszyce na: 

1. Pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych ujętych za pomocą studni 

wierconych nr 1a i 2 (działających naprzemiennie) oraz studni nr 3a (awaryjnej) 

zlokalizowanych na działce nr ew. 208/17 a.m. 5, obręb ew. Skoroszyce; w ilości: 

− Qmaxh= 55 m3/h 

− Qśrd= 880 m3/d 

− Qmax rok= 321 000 m3/rok dla zasilania wodociągu grupowego gminy 

Skoroszyce. 
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2. Odprowadzanie ścieków technologicznych z płukania filtrów na stacji uzdatniania 

wody, do ziemi tj. do rowu melioracyjnego nr M-8, zlokalizowanego w obrębie 

działki nr ew. 741 a. m. 5 obręb Skoroszyce, w km 1+085; 

− w ilości: Q= 50 m3/d 

− o składzie: żelazo ogólne do 10 mgFe/l, zawiesina ogólna do 35 mg/l. 

Jednocześnie ustanowiono Zakładowi Oczyszczania i Wodociągów z/s w Skoroszycach 

strefę ochronną ujęcia wody (studnie nr 1a, 2 i 3a) podziemnej wodociągu grupowego 

Skoroszyce obejmującą teren ochrony bezpośredniej: 

− na terenie działek nr ew. 208/17 i 208/23 a.m. 5 obręb Skoroszyce, o powierzchni 

0,4200 ha, w granicach istniejącego ogrodzenia stacji wodociągowej o wymiarach 

100,0 x 24,0 x 10,0 x 20,0 x 80,0 x 44,0 [m]. 

Na terenie ochrony bezpośredniej ujęcia zabrania się użytkowania gruntów do celów 

nie związanych z eksploatacją ujęcia wody. 

Na terenie ochrony bezpośredniej ujęcia wody należy: 

− odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do 

urządzeń służących do poboru wody, 

− zagospodarować teren zielenią, 

− odprowadzać poza granice terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń 

sanitarnych, przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń 

służących do poboru wody, 

− ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy 

obsłudze urządzeń służących do poboru wody. 

Na ogrodzeniu terenu ochrony bezpośredniej należy umieścić tablice zawierające 

informacje o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych. 

Decyzję wydano się na czas oznaczony tj. 

− na pobór wody podziemnej do 15 grudnia 2031r. 

− na wprowadzanie ścieków do rowu melioracyjnego do 15 grudnia 2021r. 

1.10. Dane o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych 

Nie ustanowiono obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. 

Granice obszaru aglomeracji obejmują Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 338 

(Subzbiornik Paczków-Niemodlin). 

Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 338 Subzbiornik Paczków-Niemodlin 

Nie ustanowiono obszaru ochronnego. 

Proponowany obszar ochronny, mający na celu utrzymanie dobrego stanu wód 

podziemnych zbiornika, zajmuje powierzchnię 95,5 km2, w tym 89,3 km2 w obrębie zbiornika, 

co stanowi 23,1% jego powierzchni. Działania mające na celu ochronę wód podziemnych 

neogeńskiego poziomu wodonośnego, związane z ustanowieniem tego obszaru ochronnego, nie 

wymagają podejmowania nadzwyczajnych decyzji i przedsięwzięć w odniesieniu do 

istniejących sposobów zagospodarowania terenu. Proponowane nakazy i zakazy w odniesieniu 

do istniejącej i ewentualnie planowanej działalności gospodarczej w granicach ustanowionego 

obszaru ochronnego wynikają w zdecydowanej większości z już obowiązujących przepisów. 
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Mają one zasadniczo charakter prewencyjny, a głównym celem jest uporządkowanie 

i możliwość prowadzenia racjonalnej działalności gospodarczej oraz jej kontrola w zakresie 

ochrony środowiska. 

Obszar aglomeracji Skoroszyce obejmuje fragment zachodniej części Głównego 

Zbiornika Wód Podziemnych nr 338. Obszar dotyczy miejscowości Skoroszyce, Sidzina 

i Giełczyce oraz części miejscowości Chróścina. 

Jest to zbiornik wydzielony na podstawie kryteriów indywidualnych dla utworów 

wodonośnych neogeńskich. 

Obszar obejmujący GZWP nr 338 jest mało zróżnicowany pod względem 

zagospodarowania i użytkowania terenu. Dominującą funkcją gospodarczą tego obszaru jest 

rolnictwo, ze względu na korzystne warunki naturalne i dobre warunki klimatyczne (okres 

wegetacji 210 dni). Duże znaczenie dla rozwoju tego rejonu mają również obszary turystyczne: 

Jezioro Nyskie, Jezioro Otmuchowskie, Bory Niemodlińskie. Przemysł koncentruje się głównie 

w Nysie, która jest największym i najbardziej zaludnionym ośrodkiem tego rejonu oraz jest 

ważnym ośrodkiem gospodarczym i przemysłowym w województwie opolskim, wykazującym 

dużą dynamikę rozwoju. Ogólnie na obszarze zbiornika przemysł ma znaczenie uzupełniające 

i rozwinął się jeszcze na niewielką skalę w miastach Paczków i Otmuchów. 

1.11. Informacja o obszarach chronionych i formach ochrony przyrody 

Nie występują obszary chronione i formy ochrony przyrody. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/161/2020 

Rady Gminy Skoroszyce 

z dnia 22 grudnia 2020 r. 

CZĘŚĆ GRAFICZNA 
DO UCHWAŁY WYZNACZAJĄCEJ 

AGLOMERACJĘ  SKOROSZYCE 

- Legenda symboli i oznaczeń na mapach 

- Schemat składania załączników mapowych 

- Załączniki – mapy w skali 1:10 000: 

·ark.01 - mapa 473.213/214/231/232 

·ark.02 - mapa 473.232/234
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OZNACZENIA:

- granice obszaru objętego zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej gminy

- istniejąca oczyszczalnia ścieków

- granice administracyjne gmin

- granice stref ochronnych ujęć wody

  (tereny ochrony bezpośredniej)

- granice obszarów ochronnych wód śródlądowych

- granice form ochrony przyrody

Sidzina

Gmina Skoroszyce - nazwy gmin

- nazwy miejscowości

Uwagi: Nie ustanowiono obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

Nie występują granice form ochrony przyrody, o których 
mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody.

PLAN AGLOMERACJI SKOROSZYCE

Legenda symboli i oznaczeń na mapach
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