
UCHWAŁA NR 215/XXIX/2021 
RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE 

z dnia 13 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Praszka. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713), art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310),Rada 
Miejska w Praszce uchwala, co następuje: 

§ 1.  

W uchwale nr 212/XXVIII/2021 z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Praszka 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1. pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie" 

1. Wyznacza się aglomerację Praszka położoną na obszarze gminy Praszka, Gorzów Śląski i Rudniki 
o równoważnej liczbie mieszkańców wynoszącej 11 547 RLM. 

2. W obręb aglomeracji Praszka wchodzą tereny objęte systemem kanalizacji zbiorczej zakończonym 
oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości Przedmość." 

2) § 2. pkt 1 otrzymuje brzmienie" 

1. Aglomeracja Praszka obejmuje swym zasięgiem tereny objęte systemem kanalizacji zbiorczej 
zakończonym oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości Przedmość." 

3) Zmienia się załącznik nr 1, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki. 

§ 3.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Bogusław Łazik 
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I. Informacja o długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej, liczba stałych 

mieszkańców aglomeracji, liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji. 
Długość sieci kanalizacyjnej i liczba osób obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną oraz systemy indywidualne 

*
 indywidualne systemy oczyszczania ścieków zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w 

przypadku systemów kanalizacji zbiorczej. 

 

II. Informacja o przemyśle obsługiwanym lub planowanym do obsługi przez sieć 

kanalizacyjną. 

Na obszarze aglomeracji Praszka ścieki o charakterze przemysłowym odprowadzają do 

systemu kanalizacji zbiorczej zakłady: Neapco Europe oraz Marcegaglia Praszka w ilości ok. 

84 m
3
/dobę. 

Nie planuje się przyłączania do sieci kanalizacyjnej zakładów dokonujących zrzutu ścieków o 

charakterze przemysłowym. 
 

III. Informacja o planowanych do budowy sieciach kanalizacyjnych oraz wskaźnikach 

koncentracji. 

Na terenie aglomeracji Praszka nie planuje się budowy nowej sieci kanalizacyjnej. Planowane 

jest jedynie systematyczne przyłączanie budynków, które znajdują się w zasięgu istniejącej 

sieci kanalizacyjnej, a nie zostały jeszcze do niej przyłączone. 

 

IV. Informacja o istniejących i planowanych do budowy oczyszczalniach ścieków. 

Lokalizacja oczyszczalni ścieków. 

Miejscowość: PRZEDMOŚĆ 

Gmina: PRASZKA 

Powiat: OLESKI 

Województwo: OPOLSKIE 

Adres: 46-320 PRZEDMOŚĆ, UL. GŁÓWNA 7 

Telefon: 34 35 91 980 

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Prosna. Kilometraż miejsca odprowadzania 

ścieków oczyszczonych: 188+833 km 

L.p. Miejscowość Długość istniejącej sieci 
kanalizacyjnej 

(km) 

stali 
mieszkańcy 
aglomeracji 
obsługiwani 

przez sieć 
kanalizacyjną 

osoby 
czasowo 

przebywa-
jące w 

aglomeracjio
bsługiwane 
przez sieć 

kanalizacyjną 

stali 
mieszkańcy 
aglomeracji 
korzystający 

z 
oczyszczalni 
przydomo-

wych* 

stali 
mieszkańcy 
aglomeracji 
korzystający 

ze zbiorników 
bezodpływ-

owych* 

grawita-
cyjna 

ciśnienio-
wa 

razem 

Gmina Praszka 
 Gana 3,479 2,015 5,494 293 0 31 50 
 Praszka 17,904 3,696 21,600 7190 30 9 19 
 Rozterk 3,295 1,246 4,541 196 0 21 16 
 Szyszków 2,847 1,924 4,771 233 0 0 8 
 Wygiełdów 0,920 0,805 1,725 115 0 0 1 
Gmina Gorzów Śląski 

 Gorzów Śląski 10,675 0,000 10,675 1818 30 4 30 
 Jastrzygowice 4,488 1,017 5,505 228 0 3 12 
Gmina Rudniki 
 Dalachów  0,000 6,000 6,000 897 0 0 18 
 Odcinek 0,000 0,970 0,970 25 0 0 0 
Razem 43,608 17,673 61,281 10 938 60 68 154 

RLM osób obsługiwanych przez sieć/systemy indywidualne 10 998 222 
RLM mieszkańcy aglomeracji 11 220 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 215/XXIX/2021

Rady Miejskiej w Praszce

z dnia 13 kwietnia 2021 r.
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Projektowa maksymalna wydajność oczyszczalni ścieków Praszka – 12 891 RLM.  

Ładunek zanieczyszczeń dopływających i dowożonych z obszaru projektowanej aglomeracji 

do oczyszczalni w przeliczeniu na RLM wyniesie – 11 547 RLM. 

 

Średnie obciążenie oczyszczalni: 1 600 m
3
/d 

Średnia ilość ścieków powstających na obszarze aglomeracji wynosi 1 154,65 m
3
/d 

 

Starosta Oleski decyzją nr OŚR.6341.1.9.2014 z dnia 1 grudnia 2014 (z późniejszymi 

zmianami: decyzją z dnia 18 luty 2015 i 29 grudnia 2015) udzielił Oczyszczalni Ścieków 

Praszka Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, a w 

szczególności na wprowadzanie do wód powierzchniowych rzeki Prosna w km 188+833 

oczyszczonych ścieków komunalnych pochodzących z oczyszczalni ścieków zlokalizowanej 

w miejscowości Przedmość w gminie Praszka. 
 

Oczyszczalnia ścieków Praszka wymaga niezwłocznej modernizacji polegającej na 

przebudowie i rozbudowie dostosowującej obiekt do aktualnych przepisów prawa w zakresie 

gospodarki ściekowej i odpadowej. Potrzeba przeprowadzenia inwestycji wynika m.in. z 

dużego obciążenia oczyszczalni ładunkiem zanieczyszczeń, ponieważ oczyszczalnia odbiera 

zarówno ścieki odprowadzane siecią kanalizacyjną i dowożone z terenu aglomeracji, jak i 

ścieki dowożone spoza terenu aglomeracji. Problemem jest także brak odpowiednich 

instalacji do stabilizacji i higienizacji osadu ściekowego. Planowana inwestycja obejmować 

będzie w szczególności: zabudowę nowej komory pomiarowej ścieków surowych, 

przebudowę stacji zlewnej i pompowni ścieków dowożonych, przebudowę budynku 

technologicznego, przebudowę reaktora biologicznego, zabudowę nowej komory pomiarowej 

ścieków oczyszczonych, budowę nowego kolektora odprowadzającego ścieki oczyszczone 

oraz przebudowę wylotu, budowę układu wody technologicznej, budowę układu stabilizacji 

tlenowej osadu, budowę nowego budynku obróbki osadu z węzłami odwadniania i 

higienizacji osadu, zabudowę składowiska skratek i piasku, zabudowę systemu biofiltracji 

powietrza, zabudowę nowej stacji PIX i budowa instalacji fotowoltaicznej. 

 

  

V. System gospodarki ściekowej 

1. Średnia dobowa ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji 

Średniodobowa ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji: 1 154,65 

m
3
/d 

2. Skład jakościowy ścieków powstających na terenie aglomeracji 

Standardy oczyszczania ścieków w oczyszczalniach uzależnione są od wielkości aglomeracji. 

Jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni jest zgodna z wymaganiami 

ustawy - Prawo wodne i rozporządzeniem w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego. 

 
Informacja o średniej jakości ścieków ogółem dostarczanych do oczyszczalni i odpływających z oczyszczalni 

Średnioroczne wartości wskaźników w ściekach 

dopływających do oczyszczalni ścieków  

Średnioroczne wartości wskaźników w ściekach 

odpływających z oczyszczalni ścieków  

BZT5 

[mgO2/l] 

ChZT 

[mgO2/l] 

zawiesina 

ogólna 

[mg/l] 

azot 

[mg/l

] 

fosfor 

[mg/l] 

BZT5 

[mgO2/l

] 

ChZT 

[mgO2/l] 

zawiesina 

ogólna 

[mg/l] 

azot 

[mg/l] 

fosfor 

[mg/l] 

417 1 278 579  102  8 11 74 8 14 2 
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3. Przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków 

Nominalna średnia przepustowość oczyszczalni Praszka wynosi 2 500 m
3
/d 

Średnie obciążenie oczyszczalni: 1 600 m
3
/d 

Średnia ilość ścieków powstających na obszarze aglomeracji wynosi 1 154,65 m
3
/d 

 

4. Ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do 

systemu kanalizacji zbiorczej 

Na obszarze aglomeracji Praszka ścieki o charakterze przemysłowym odprowadzają do 

systemu kanalizacji zbiorczej zakłady: Neapco Europe sp. z o.o. oraz Marcegaglia Praszka w 

ilości ok. 84 m
3
/dobę. W związku z czym do ogólnego ładunku ścieków doliczono ścieki 

przemysłowe w ilości 327 RLM. 

 
Ilość i skład ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do sieci kanalizacyjnej  

 

 

Miejsce  

wytworzenia 

 

Qśrd 

[m
3
/d] 

Ładunki zanieczyszczeń 

BZT5 

[kgO2/d] 

ChZT 

[kgO2/d] 

zawiesina 

[kg/d] 

azot 

ogólny 

[kgNog/d] 

fosfor 

ogólny 

[kgPog/d] 

Neapco Europe sp. 

z o.o. 

    Q = 46 18,0 44,6 9,9 2,5 0,42 

Marcegaglia 

Praszka 

    Q = 38 1,59 4,16 - - 0,076 

 

 

5. Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji 

Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji (RLM) dla aglomeracji Praszka wynosi 11 547 

RLM. 
Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji 

Wyszczególnienie: RLM 

Liczba stałych mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej  10 938 

Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej sieci 

kanalizacyjnej  
0 

Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej  60 

Liczba osób czasowo przebywających planowanych do podłączenia do 

projektowanej sieci kanalizacyjnej  
0 

Równoważna Liczba Mieszkańców pochodząca od przemysłu 

odprowadzającego ścieki do istniejącej sieci kanalizacyjnej – wyliczona 

zgodnie z art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne 
327 

Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, 

które będą odprowadzane przez zakłady przemysłowe planowane do 

podłączenia do sieci kanalizacyjnej  
 0 

Liczba stałych mieszkańców korzystających z przydomowych oczyszczalni 

ścieków 
68 

Liczba stałych mieszkańców korzystających ze zbiorników bezodpływowych - 

szamb 
154 

Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma) 11 547 

 

6. 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. 
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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 [m
3
/d]: 22,2 

 

VI. Strefy ochronne ujęć wody, zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego 

lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia 

obowiązujące na tych terenach. 

Na terenie aglomeracji Praszka brak stref ochronnych ujęć wody.  

Na dzień 28.02.2021 r. nie ustanowiono stref ochronnych ujęć wody. 

 

VII. Obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych zawierające oznaczenie aktów 

prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i 

ograniczenia obowiązujące na tych obszarach. 

Na terenie aglomeracji Praszka brak takich obszarów.  

Na dzień 28.02.2021 r. nie ustanowiono obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. 

 

VIII. Formy 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 części terenu aglomeracji Praszka występują następujące formy ochrony przyrody: 
Obszar Chronionego Krajobrazu "Załęcze - Polesie" ustanowiony uchwałą nr VI/44/07 Rady 

Gminy Rudniki z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego 

krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Op. nr 35, poz. 1371). 
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