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I.

Część opisowa

1. Podstawy prawne opracowania
Propozycja planu aglomeracji „Praszka” opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic
aglomeracji [Dz.U. nr 137, poz. 922 z póź.zm.] po zweryfikowaniu przez Sejmik
Województwa Opolskiego przedkładana jest do zaopiniowania Radzie Miejskiej w Praszce i
Gorzowie Śląskim, a także Radzie Gminy w Rudnikach oraz do uzgodnienia z właściwym
dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej i Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska w Opolu.
Według art. 43 ust. 2a ustawy Prawo Wodne [Dz.U. z 2005r. nr 239, poz.2019 z późn.zm.],
aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2 000 wyznacza, po uzgodnieniu z
właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej i właściwym regionalnym
dyrektorem ochrony środowiska oraz po zasięgnięciu opinii zainteresowanych gmin, sejmik
województwa w drodze uchwały. Zgodnie z art. 43 ust. 2 powyższej ustawy, aglomeracja
oznacza teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco
skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni
ścieków komunalnych.

2. Cel i zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest aktualizacja obszaru i granic aglomeracji „Praszka”
wyznaczonej Rozporządzeniem Wojewody Opolskiego nr 0151/P/18/07 z dnia 20 sierpnia
2007r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Praszka na obszarach gmin: Praszka, Gorzów
Śląski, Radłów, Rudniki [Dz.Urz.Woj.Opol. nr 63, poz. 1893]. Konieczność zmiany obszaru i
granic aglomeracji „Praszka” wynika z braku możliwości dotrzymania wskaźnika długości
sieci. Dla miejscowości Krzyżanowice i Kościeliska, gdzie planowana była budowa sieci
kanalizacji zbiorczej, aktualny średni wskaźnik długości sieci wynosi ok. 80 mieszkańców na
1 km sieci. Malejący wskaźnik to efekt coraz mniejszego przyrostu naturalnego oraz migracji
mieszkańców poza gminę i województwo.
Obszar i granice aglomeracji wyznacza się uwzględniając zasięg sieci kanalizacyjnych dla
ścieków komunalnych zakończonych oczyszczalniami ścieków komunalnych, zwanych dalej
„systemem kanalizacji zbiorczej”, przy czym do tej samej aglomeracji należą tereny
obsługiwane przez sieć kanalizacyjną oraz tereny, na których planuje się budowę takiej sieci.
Przy wyznaczaniu aglomeracji bierze się pod uwagę, że realizacja sieci kanalizacyjnej
powinna być uzasadniona finansowo i technicznie, przy czym wskaźnik długości sieci
obliczany jako stosunek przewidywanej do obsługi przez budowany system kanalizacji
zbiorczej liczby mieszkańców aglomeracji i niezbędnej do realizacji długości sieci
kanalizacyjnej nie może być mniejszy, z pewnymi wyjątkami, od 120 mieszkańców na 1 km
sieci.
Zakres niniejszego opracowania został określony w oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic

aglomeracji [Dz.U. nr 137, poz. 922 z póź.zm.]. Zgodnie z § 4 ust. 2 Rozporządzenia plan
aglomeracji powinien obejmować:
1) część graficzną zawierającą:
a) oznaczenie granic obszaru objętego lub przewidzianego do objęcia zasięgiem
systemu kanalizacji zbiorczej gminy lub jej obszaru współtworzącego aglomerację na
mapie w skali 1:10 000, a w przypadku jej braku 1 : 25 000,
b) oznaczenie przez gminę znajdujących się na jej terenie oczyszczalni ścieków
komunalnych, do których odprowadzane są ścieki komunalne,
c) oznaczenie granic administracyjnych zgodnie z danymi z państwowego rejestru
granic,
d) oznaczenie granic stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony
bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej,
e) oznaczenie granic obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych,
f) oznaczenie granic terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla
Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust.1 tej ustawy,
g) określenie skali planu w formie liniowej i liczbowej;
2) część opisową zawierającą:
a) informację o długości i rodzaju istniejącej oraz planowanej sieci kanalizacyjnej, o
liczbie mieszkańców i turystów w sezonie tursytyczno-wypoczynkowym,
obsługiwanym przez tę sieć oraz oczyszczalnię ścieków,
b) opis gospodarki ściekowej zawierający:
- informację o średniej dobowej ilości ścieków komunalnych powstających na
terenie gminy oraz ich składzie jakościowym,
- informację o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych
odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej,
- informację o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest
planowane,
- uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.
Obszar i granice aglomeracji wyznaczono, zgodnie z powyższym rozporządzeniem, z
uwzględnieniem zasięgu sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych zakończonych
oczyszczalnią ścieków. Do aglomeracji zalicza się tereny obsługiwane przez sieć
kanalizacyjną oraz tereny, na których planuje się budowę takiej sieci, wyznaczone przez:
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
- decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych.
Przy wyznaczaniu obszaru aglomeracji wzięto pod uwagę, że realizacja sieci kanalizacyjnej
na obszarze aglomeracji z doprowadzeniem do oczyszczalni ścieków powinna być
uzasadniona finansowo i technicznie, a wskaźnik długości sieci nie może być mniejszy niż
120 mieszkańców na 1 km sieci.

3. Podstawowe informacje o obszarze opracowania
Pod względem administracyjnym, obszar wyznaczonej aglomeracji obejmuje części terenów
gminy Praszka, Gorzów Śląski i Rudniki należące do powiatu oleskiego (województwo
opolskie). Obszar aglomeracji obejmuje północną część powiatu oleskiego, łącznie z miastem

Gorzów Śląski oraz miastem Praszka, na terenie którego zlokalizowana jest oczyszczalnia
ścieków.
Przez teren aglomeracji przepływa rzeka Prosna, będąca lewym dopływem Warty. Obszar
opracowania to w większości tereny zabudowane wraz z otaczającymi je użytkami rolnymi,
które przeznaczono pod zainwestowanie.
Aglomeracja „Praszka” wchodzi w skład regionu o dominującej funkcji rolniczej, za
wyjątkiem miast Gorzów Śląski i Praszka, które pełnią funkcje przemysłowo-usługowe. W
skład aglomeracji wchodzi 8 miejscowości, w tym miasto Gorzów Śląski i Praszka.
Cały obszar aglomeracji leży na terenie wyznaczonej zlewni chronionej rzeki Prosny –
wyróżnionej jako jedna z 4 strategicznych zlewni chronionych wód powierzchniowych w
województwie opolskim [Plan ..., 2010]. Ponadto na większości obszaru opracowania
występuje jeden z głównych zbiorników wód podziemnych województwa opolskiego GZWP 325 (Częstochowa). Jest to zbiornik jury środkowej o charakterze szczelinowowarstwowym, o miąższości poziomu wodonośnego ok. 30-40 m.

4. Obszar i granice aglomeracji
W skład aglomeracji wchodzi 8 miejscowości, w tym: 2 w gminie Gorzów Śląski, 5 w gminie
Praszka oraz jedna w gminie Rudniki. W obręb aglomeracji wchodzą dwa miasta: Gorzów
Śląski i Praszka. Obszar aglomeracji to w większości tereny zabudowane wraz z otaczającymi
je użytkami rolnymi, które przeznaczono pod zainwestowanie. Granica aglomeracji przebiega
wzdłuż zewnętrznych granic skanalizowanych bądź przewidzianych do skanalizowania
działek, jak również wzdłuż tras kolektorów, łączących poszczególne miejscowości.
Tabela 1. Wykaz miejscowości należących do aglomeracji „Praszka”
L.p.
Miejscowość
Gmina Gorzów Śląski
1.
Gorzów Śląski
2.
Jastrzygowice
Gmina Praszka
3.
Gana
4.
Praszka
5.
Rozterk
6.
Szyszków
7.
Wygiełdów
Gmina Rudniki
8.
Dalachów

5. Liczba mieszkańców aglomeracji
Liczba rzeczywistych mieszkańców aglomeracji „Praszka” wynosi ogółem ok. 13 292 osoby.
Do liczby mieszkańców zaliczono także osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji
– turystów. Liczbę turystów obliczono na podstawie liczby miejsc noclegowych, których jest
ok. 50 oraz przyjęto, że średnioroczne obłożenie każdego miejsca wynosi ok. 50%.
Ze zbiorczej sieci kanalizacyjnej podłączonej do oczyszczalni „Praszka” korzysta około
11 166 osób, co stanowi około 84% wszystkich mieszkańców aglomeracji.

Tabela 2. Liczba mieszkańców w aglomeracji „Praszka” [stan na 31 grudnia 2010r.]

L.p.

Miejscowość

Liczba mieszkańców
ogółem

Liczba mieszkańców
korzystających z kanalizacji
zbiorczej

2 457
324

2 457
324

559
8015
262
240
115

0
8015
0
240
115

Gmina Gorzów Śląski
1.
2.

Gorzów Śląski
Jastrzygowice

Gmina Praszka
3.
4.
5.
6.
7.

Gana
Praszka
Rozterk
Szyszków
Wygiełdów

Gmina Rudniki
8.

Dalachów
Razem mieszkańcy stali
Mieszkańcy czasowi**
Razem liczba mieszkańców

1 295

0

13 267
25
13 292

11 151
15
11 166

** turyści
Źródło: Urząd Miejski w Praszce i Gorzowie Śląskim, Urząd Gminy w Rudnikach.
Studium wykonalności systemu kanalizacji sanitarnej obejmującego wybrane miejscowości z gmin:
Praszka, Gorzów Śląski, Byczyna, Rudniki, Radłów.

6. Istniejąca i planowana sieć kanalizacyjna w aglomeracji „Praszka”
Zbiorczą sieć kanalizacyjną podłączoną do oczyszczalni ścieków Praszka, posiada miasto
Praszka i Gorzów Śląski oraz wsie: Jastrzygowice, Szyszków i Wygiełdów. Istniejąca sieć
kanalizacyjna na terenie aglomeracji składa się ze zbiorczej kanalizacji sanitarnej o długości
ok. 53,7 km, w tym 12,6 km kanalizacji ciśnieniowej.
Długość planowanej do realizacji sieci kanalizacyjnej ogółem dla aglomeracji „Praszka”
wynosi 17,6 km, w tym 10,5 km kanalizacji ciśnieniowej. Będzie ona realizowana w 3
miejscowościach: Gana i Rozterk (gmina Praszka) oraz Dalachów (gmina Rudniki).
Tabela 3. Rodzaj i długość istniejącej i planowanej do realizacji sieci kanalizacyjnej
L.p
Nazwa
Długość kanalizacji sanitarnej [m]
miejscowości
Istniejącej
Planowanej
grawitacyjnej ciśnieniowej grawitacyjnej ciśnieniowej
1. Gorzów Śląski
15 383
3 724
0
0
2. Jastrzygowice
4 788
2 437
0
0
3. Gana
0
0
3 646,7
2 168,5
4. Praszka
17 216,3
3 696
0
0
5. Rozterk
0
0
3 406,8
1 250,6
6. Szyszków
2 847,7
1 924
0
0
7. Wygiełdów
920
805
0
0
8. Dalachów
0
0
0
7 109,3
Ogółem
41 155
12 586
7053,5
10 528,4
Źródło: UM Praszka i Gorzów Śląski, UG Rudniki

Koncepcja projektowej gospodarki sanitarnej do studium wykonalności, 2004

RAZEM
19 107
7 225
5 815,2
20 912,3
4 657,4
4 771,7
1 725
7 109,3
71 322,9

7. Oczyszczalnia ścieków „Praszka”
Przy północno-zachodniej granicy miasta Praszka funkcjonuje nowoczesna, mechanicznobiologiczna oczyszczalnia ścieków oddana do eksploatacji w 2004 roku. Część obiektu
przeznaczona do oczyszczania wstępnego jest dwukondygnacyjna, składająca się z części
podziemnej i nadziemnej. Drugą część obiektu, przeznaczoną do oczyszczania biologicznego
ścieków, stanowi zbiornik z wbudowanymi wewnątrz stożkowymi osadnikami wtórnymi oraz
zbiornikiem na osad nadmierny tlenowo ustabilizowany. Zastosowane do napowietrzania
dmuchawy należą do najnowocześniejszych urządzeń tego typu na świecie.
Przepustowość oczyszczalni wynosi Qśrd = 250 m3/h, tj. 2500 m3/dobę. Średnio dobowa ilość
ścieków przychodząca do oczyszczalni z terenu aglomeracji wynosi ok. Qśrd= 2 249 m3/d, w
tym wody infiltracyjne. Ścieki sanitarne dopływają w ilości 956,2 m3/d. Odbiornikiem
ścieków jest rzeka Prosna w km 188 + 833.
W 2010 roku w oczyszczalni ścieków Praszka wytworzono 61 Mg s.m. osadów ściekowych,
które zostały wykorzystane pod uprawę roślin nieprzeznaczonych do spożycia i produkcji
pasz.
8. Bilans ścieków i ładunków zanieczyszczeń
Obecnie z terenu aglomeracji „Praszka” dopływ na oczyszczalnie wynosi 2 249 m3/d, w tym
wód infiltracyjnych jest 1 235,6 m3/d. Ścieki sanitarne dopływające do oczyszczalni to 915
m3/d. Szacuje się, że na terenie całej aglomeracji wytwarzanych jest ok. 1245,2 m3/d ścieków
ogółem (bez wód infiltracyjnych), których bilans zanieczyszczeń przedstawia tabela nr 5.
Tabela 4. Bilans ścieków odbieranych obecnie z terenu aglomeracji przez oczyszczalnię ścieków w
Praszce
Wyszczególnienie
Ilość ścieków
[m3/d]
Ilość ścieków na terenie gminy odbieranych
1013,6
przez istniejącą oczyszczalnię ścieków, w tym:
- gospodarstwa domowe
915
- przemysł, małe zakłady, usługi, tym:
87,7
Neapco Europe, Marcegaglia
46,5
- zbiorniki wybieralne
10,9
Wody infiltracyjne
1 235,6
% udziału ścieków przemysłowych w ściekach
4,6
ogółem
Źródło: na podstawie informacji z UM Praszka [2011]

Tabela 5. Bilans ładunków zanieczyszczeń powstających w aglomeracji „Praszka”
Miejsce
Qśrd
Ładunki zanieczyszczeń
wytworzenia
[m3/d]
BZT5
ChZT
zawiesina
azot
ogólny
[kgO2/d] [kgO2/d]
[kg/d]
[kgNog/d]
Ścieki obecnie odbierane przez oczyszczalnię „Praszka” z terenu aglomeracji
Miasto Praszka i Gorzów
Śląski, wieś
Jastrzygowice, Szyszków,

fosfor
ogólny
[kgPog/d]

Wygiełdów:
- ścieki bytowe

956,2

449,2

962,4

513,7

78,5

11,2

30

12,8

23,8

4,3

1,2

0,2

16,5

2,7

6,7

0,2

0,15

0,07

518,2

79,8

11,5

97,3

14,9

2,1

615,5

94,7

13,6

- ścieki przemysłowe
Neapco Europe
Marcegaglia

Razem
1002,7
464,7
992,9
Ścieki wytwarzane na terenach nieskanalizowanych
Gana
Rozterk
181,6
85,3
182,8
Dalachów
Ogółem ścieki z
1184,3
550
1175,7
aglomeracji „Praszka”*

* bez wód infiltracyjnych
Źródło: na podstawie danych UM Praszka oraz Studium wykonalności systemu kanalizacji sanitarnej
obejmującego wybrane miejscowości z gmin: Praszka, Gorzów Śląski, Byczyna, Rudniki, Radłów oraz
Koncepcji projektowej gospodarki sanitarnej do studium wykonalności, 2004

Dla ścieków bytowo-gospodarczych oraz dla ścieków pochodzących z drobnego przemysłu i
usług przyjmuje się poniższe (tabela nr 6) wskaźniki jednostkowych ładunków
zanieczyszczeń na jednego równoważnego mieszkańca (RLM).
Tabela 6. Dopuszczalne ładunki zanieczyszczeń przypadające na 1 RLM
L.p.
Wskaźnik
Dolna granica Górna granica
Jednostka
1.
BZT5
55
85
gO2/d
2.
Zawiesina
65
90
g/d
3.
Azot ogólny
10
18
gNog/d
4.
Fosfor ogólny
2
7
gNog/d
5.
ChZT
120
210
gO2/d

9. Ścieki przemysłowe
Na obszarze aglomeracji „Praszka” dwa zakłady odprowadzają ścieki przemysłowe do
oczyszczalni – Neapco Europe sp. z o.o. oraz Marcegaglia Poland Sp. z o.o.
Firma Neapco, według pozwolenia wodnoprawnego z 2010r., może odprowadzać
maksymalnie 84 m3/d ścieków. Jednak ich rzeczywista odprowadzana do oczyszczalni ilość
to ok. 30 m3/d. Ścieki te są mieszaniną ścieków przemysłowych (technologicznych) oraz
ścieków socjalnych. Większość to ścieki bytowo-gospodarcze.
Ścieki przemysłowe w Marcegaglii, według operatu wodnoprawnego, powstają podczas:
- regeneracji demineralizatora – ok. 500 m3/rok;
- konserwacji urządzeń – ok. 300 m3/rok;
- na linii lakierniczej – ok. 7200 m3/rok.
W stosunku do całości ścieków przyjmowanych przez oczyszczalnię Praszka ścieki
przemysłowe stanowią jedynie 4,6%.

10. Określenie równoważnej liczby mieszkańców dla aglomeracji „Praszka”
Równoważna liczba mieszkańców, w odniesieniu do BZT5, dla aglomeracji „Praszka” wynosi
13 513 RLM, przy czym do podłączenia do kanalizacji zbiorczej planuje się 2 126 RLM.
Tabela 7. Równoważna liczba mieszkańców (RLM) dla aglomeracji „Praszka”
L.p.
Miejscowość
Liczba ludności
RLM
ogółem
ogółem
1.
Gorzów Śląski
2 457
2 457
2.
Jastrzygowice
324
324
3.
Gana
559
559
4.
Praszka
8015
8236*
5.
Rozterk
262
262
6.
Szyszków
240
240
7.
Wygiełdów
115
115
8.
Dalachów
1 295
1 295
turyści
25
25
Ogółem
13 292
13 513
* dodano dodatkowe RLM ze ścieków przemysłowych przeliczonych w odniesieniu do BZT 5

11. Obszary prawnie chronione
Na terenie aglomeracji Praszka nie występują strefy ochronne ujęć wód ani obszary chronione
w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody.
12. Wskaźnik długości sieci dla aglomeracji „Praszka”
Wskaźnik długości sieci:
- przewidywana do obsługi przez system kanalizacji zbiorczej liczba mieszkańców
aglomeracji przypadająca na 1 km planowanej zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej
2 126 Mk/17,6 km = 120,8 Mk/1 km
Wskaźnik długości sieci dla aglomeracji „Praszka” wynosi 120,8 mieszkańców/1 km
sieci kanalizacyjnej.
13. Podsumowanie
Wyznaczona aglomeracja „Praszka” obejmuje: część terenów gminy Praszka, Gorzów Śląski i
Rudniki należące do powiatu Olesno (województwo opolskie). W skład aglomeracji wchodzi
8 miejscowości, w tym: 2 w gminie Gorzów Śląski, 5 w gminie Praszka oraz jedna w gminie
Rudniki. W obręb aglomeracji wchodzą dwa miasta: Gorzów Śląski i Praszka. Obszar
aglomeracji to w większości tereny zabudowane wraz z otaczającymi je użytkami rolnymi,
które przeznaczono pod zainwestowanie.
Liczba rzeczywistych mieszkańców aglomeracji „Praszka” wynosi ogółem ok. 13 292 osoby.
Do liczby mieszkańców zaliczono także osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji

– turystów. Liczbę turystów obliczono na podstawie liczby miejsc noclegowych, których jest
ok. 50 oraz przyjęto, że średnioroczne obłożenie każdego miejsca wynosi ok. 50%.
Ze zbiorczej sieci kanalizacyjnej podłączonej do oczyszczalni „Praszka” korzysta około
11 166 osób, co stanowi około 84% wszystkich mieszkańców aglomeracji. Równoważna
liczba mieszkańców, w odniesieniu do BZT5, dla aglomeracji „Praszka” wynosi 13 513 RLM,
przy czym do podłączenia do kanalizacji zbiorczej planuje się 2 126 RLM.
Zbiorczą sieć kanalizacyjną podłączoną do oczyszczalni ścieków Praszka, posiada miasto
Praszka i Gorzów Śląski oraz wsie: Jastrzygowice, Szyszków i Wygiełdów. Istniejąca sieć
kanalizacyjna na terenie aglomeracji składa się ze zbiorczej kanalizacji sanitarnej o długości
ok. 53,7 km, w tym 12,6 km kanalizacji ciśnieniowej.
Długość planowanej do realizacji sieci kanalizacyjnej ogółem dla aglomeracji „Praszka”
wynosi 17,6 km, w tym 10,5 km kanalizacji ciśnieniowej. Będzie ona realizowana w 3
miejscowościach: Gana i Rozterk (gmina Praszka) oraz Dalachów (gmina Rudniki).
Wskaźnik długości sieci dla aglomeracji „Praszka” wynosi 120,8 mieszkańców/1 km
sieci kanalizacyjnej.
Aglomeracja oparta jest o mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków Praszka,
zlokalizowaną przy północno-zachodniej granicy miasta. Obecnie przepustowość
oczyszczalni wynosi Qśrd = 250 m3/h, tj. 2500 m3/dobę. Obecnie z terenu aglomeracji
„Praszka” dopływ na oczyszczalnie wynosi 2 249 m3/d, w tym wód infiltracyjnych jest
1 235,6 m3/d. Ścieki sanitarne dopływające do oczyszczalni to 915 m3/d. Szacuje się, że na
terenie całej aglomeracji wytwarzanych jest ok. 1184,3 m3/d ścieków ogółem (bez wód
infiltracyjnych). Odbiornikiem ścieków jest rzeka Prosna w km 188 + 833.
Na obszarze aglomeracji „Praszka” występują dwa zakłady, które do kanalizacji
odprowadzają ścieki przemysłowe: Neapco Europe sp. z o.o. oraz Marcegaglia Poland Sp.z
o.o.
W 2010 roku w oczyszczalni ścieków Praszka wytworzono 61 Mg s.m. osadów ściekowych,
które zostały wykorzystane pod uprawę roślin nieprzeznaczonych do spożycia i produkcji
pasz.
Cały obszar aglomeracji leży na terenie wyznaczonej zlewni chronionej rzeki Prosny –
wyróżnionej jako jedna z 4 strategicznych zlewni chronionych wód powierzchniowych w
województwie opolskim [Plan ..., 2010]. Ponadto na większości obszaru opracowania
występuje jeden z głównych zbiorników wód podziemnych województwa opolskiego GZWP 325 (Częstochowa). Jest to zbiornik jury środkowej o charakterze szczelinowowarstwowym, o miąższości poziomu wodonośnego ok. 30-40 m.
W ostatnich latach na terenie aglomeracji „Praszka” wybudowano sieć kanalizacyjną w
miejscowości Szyszków i Wygiełdów. Aktualnie ukończono budowę w miejscowości
Jastrzygowice, a rozpoczęto w miejscowości Rozterk (gmina Praszka). Aglomeracja Praszka
jest skanalizowana w chwili obecnej w ok. 84%.
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