
UCHWAŁA NR XXXII/317/2020 
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 21 grudnia 2020 r. 

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji „Głogówek” 

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) oraz art. 87 ust. 1 i 4, art. 92 w związku 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.), po dokonaniu uzgodnień z Dyrektorem Zarządu 
Zlewni w Opolu, Rada Miejska w Głogówku uchwala co następuje: 

§ 1. Wyznacza się aglomerację „Głogówek” położoną na obszarze Gminy Głogówek. 

§ 2. W skład aglomeracji „Głogówek” wchodzą następujące miejscowości: Głogówek, Dzierżysławice, 
Mochów, Racławice Śląskie, Rzepcze. 

§ 3. Równoważna liczba mieszkańców (RLM) aglomeracji „Głogówek” wynosi: 8 057 RLM. 

§ 4. Ścieki komunalne z obszaru aglomeracji „Głogówek” oczyszczane są na oczyszczalni ścieków 
zlokalizowanej w miejscowości Głogówek. 

§ 5. Opis aglomeracji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 6. Obszar i granice aglomeracji „Głogówek” zostały oznaczone na mapach w skali 1:10 000 stanowiących 
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 7. Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą nr XVII/234/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego 
z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Głogówek” na obszarze gminy Głogówek 
i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Głogówek” (Dz. U. Woj. Opolskiego z 2012 r., poz. 740), która traci 
moc z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo 
wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.). 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głogówku 

 
 

Jerzy Kunert 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/317/2020

Rady Miejskiej w Głogówku

z dnia 21 grudnia 2020 r.

Opis aglomeracji ,, Głogówek"
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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 „Głogówek” na obszarze gminy Głogówek została wyznaczona Uchwałą 
Nr XVII/234/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r. (Dz. Urz. 
Woj. Opolskiego Poz. 740 z dnia 22 maja 2012 r.). Jednocześnie zgodnie z Uchwałą nastąpiła 
likwidacja aglomeracji „Głogówek” wyznaczonej rozporządzeniem Nr 0151/P/29/06 
Wojewody Opolskiego z dnia 27 września 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji 
Głogówek na obszarze Gminy Głogówek (Dziennik Urzędowy Wojewody Opolskiego 
z 2006 r. Nr 68, poz. 2092). 

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 opracowanie, stanowiące załączniki do Uchwały wyznaczającej aglomerację, 

dotyczy obszarów miejscowości Głogówek, Dzierżysławice, Mochów, Racławice Śląskie, 
Rzepcze. 

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 XXVII/194/2016 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 listopada 2016 r. 
w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek. 

- Uchwała Nr XXIV/241/2020 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 
w mieście Głogówek w obrębie Wielkie Oracze. 

- Uchwała Nr XVIII/179/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 listopada 2019 r. 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego w mieście Głogówek przy ul. Młyńskiej. 
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- Uchwała Nr VII/86/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta 
Głogówek, dla obszarów położonych w obrębach Głogówek, Winiary i Wielkie Oracze. 

- Uchwała Nr VI/73/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi 
Rzepcze, gmina Głogówek. 

- Uchwała Nr VI/72/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów 
położonych w mieście Głogówek, obręb Winiary. 

- Uchwała Nr VI/71/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części centralnej 
miasta Głogówek. 

- Uchwała Nr XLII/307/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 stycznia 2018 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego w mieście Głogówek, przy ul. Dworcowej. 

- Uchwała Nr XXXVI/256/2017 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 23 czerwca 2017 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
położonych w mieście Głogówek. 

- Uchwała Nr XXXI/226/2017 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 lutego 2017 r. w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
w mieście Głogówek. 

- Uchwała Nr IV/21/2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek 
w granicach administracyjnych miasta. 

- Uchwała Nr XXXV/282/2009 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 24 lipca 2009 r. 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Głogówek. 

- Uchwała Nr XXI/156/2004 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 8 listopada 2004 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek 
w granicach administracyjnych miasta. 

1.1. Dane o długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej 

W skład aglomeracji „Głogówek”, obszaru, z którego ścieki są odprowadzane 
do oczyszczalni ścieków w Głogówku, należą miejscowości: Głogówek, Dzierżysławice, 
Mochów, Racławice Śląskie, Rzepcze. 

Granice aglomeracji wyznaczono dla obszarów, na których funkcjonuje zbiorcza sieć 
kanalizacyjna. Dotyczy to zarówno terenów, na których istniała sieć kanalizacyjna, jak również 
terenów, na których w ostatnim okresie zrealizowano inwestycje budowy takiej sieci 
(m. Rzepcze). 

Na terenie aglomeracji gmina prowadzi gospodarkę wodno-ściekową poprzez Zakład 
Komunalny Głogówek Sp. z o.o. Dział Wodociągów i Kanalizacji. 
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Tabela 1.1: Długość sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej w gminie Głogówek1 

Lp. Miejscowość2 

Długość kanalizacji 
sanitarnej 

grawitacyjnej 
[km] 

Długość kanalizacji 
sanitarnej tłocznej 

[km] 

Długość kanalizacji 
ogólnospławnej 

[km] 

1 Głogówek 6,21 1,72 8,80 

2 Dzierżysławice 2,78 2,43 - 

3 Mochów 3,06 1,10 - 

3 Racławice Śląskie 6,12 5,56 - 

4 Rzepcze 1,97 3,62 - 

 RAZEM GMINA 
GŁOGÓWEK: 20,14 14,43 8,80 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ZGK Głogówek 

 

Systemy kanalizacji zbiorczej na terenie zlewni oczyszczalni ścieków w Głogówku 
obejmują łącznie: 

− sieć kanalizacji sanitarnej – długość 34,57 km (grawitacyjna – 20,14 km; 
ciśnieniowa – 14,43 km), 

− sieć kanalizacji ogólnospławnej – długość 8,80 km 

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

W obszarze aglomeracji „Głogówek”, nie planuje się budowy sieci kanalizacyjnej. 
W ramach prowadzonej gospodarki ściekowej, przewiduje się głównie działania związane 
z utrzymaniem istniejącej sieci i sukcesywne podłączanie nieruchomości obsługiwanych 
aktualnie przez transport asenizacyjny. 

 
1 Dotyczy zlewni oczyszczalni w Głogówku 
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) 
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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 
„Głogówek”. 

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 „Głogówek”: 7 631 278 

1.  GŁOGÓWEK 5 269 233 

2.  Dzierżysławice 360 7 

3.  Mochów 400 12 

4.  Racławice Śląskie 1 318 24 

5.  Rzepcze 284 2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji z UGm w Głogówku 

Liczba mieszkańców aglomeracji „Głogówek”  - 7 909 

1.4. Dane o liczbie osób czasowo przebywających w aglomeracji 

Tabela 1.3: Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji (w tym: zarejestrowane miejsca noclegowe, 
łózka szpitalne, miejsca w internatach szkolnych i Domach Dziecka) 

Lp. Obiekt Liczba miejsc 
noclegowych/łóżek 

Razem aglomeracja „Głogówek”: 148 

1.  Hotel „Salve”, Aleja Lipowa 4, Głogówek 32 

2.  Hotel „Fantazja”, ul. Dworcowa 5, Głogówek 8 

3.  Noclegi, ul. Bończyka 1, Głogówek 14 

4.  Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, ul. Konopnickiej 2, Głogówek 60 

5.  Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, 
ul. Kościuszki 12, Głogówek 20 

6.  Dom Dziecka, ul. 3-go Maja , Głogówek 14 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji z UGm w Głogówku 

Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji „Głogówek” - 148 
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1.5. Informacja o przemyśle obsługiwanym przez sieć kanalizacyjną lub 
planowaną do budowy sieć kanalizacyjną 

Ścieki przemysłowe uwzględniane do określenia RLM aglomeracji przyjmuje się na 
podstawie przeliczenia wielkości ładunku ścieków przemysłowych odprowadzanych na 
oczyszczalnię ścieków. 

W związku z tym, że w obliczeniach nie uwzględnia się drobnych zakładów nie 
mających znaczenia w wielkości RLM i/lub odprowadzających tylko ścieki związane 
z przebywaniem w obiekcie pracowników (zaplecza socjalne), stwierdza się, że z obszaru 
aglomeracji nie odprowadzane są na oczyszczalnię ścieki przemysłowe. 

1.6. Wskaźniki koncentracji 

W związku z brakiem planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej nie przeprowadzono 
obliczenia wskaźników koncentracji. 

1.7. Opis istniejącej oczyszczalni ścieków 

Eksploatację oczyszczalni prowadzi Zakład Komunalny Głogówek Sp. z o.o. 
Oczyszczalnia została oddana do użytkowania w roku 1995. Podłączono do niej 

istniejącą sieć kanalizacji ogólnospławnej m. Głogówek. Dopiero w roku 2001 zostały 
wybudowane sieci kanalizacji sanitarnej w celu wprowadzania rozdziału ścieków sanitarnych 
od deszczowych. 

Do Oczyszczalni dopływa średnio na dobę 858 m3 ścieków. Podczas opadów 
atmosferycznych ilość ścieków dopływających wynosi ok. 1500 m3. 

Projektowa maksymalna wydajność oczyszczalni ścieków wynosi 18 150 RLM. 
Pod względem jakościowym skład ścieków jest zróżnicowany i uzależniony od ilości 

wód opadowych zawartych w ściekach surowych i wynosi: 
− Zawiesina 93 ÷ 392 mg/l 
− ChZTcr 211 ÷ 1353 mg/l 
− BZT5  76 ÷ 643 mg/l 

W 1997 roku w ramach modernizacji po powodzi wykonano: 
− wymiana kraty mechanicznej na schodkową, 
− wymiana pomp w pompowni głównej, 
− ocieplenie złóż biologicznych i wymiana zraszaczy, 
− umocnienie ścian stawu stabilizacyjno – tlenowego. 

W 2019 roku przystąpiono do modernizacji Oczyszczalni (I etap). Prace zakończono 
w maju 2020 roku. 

Wykonano: 
▪ Modernizacja istniejących obiektów 

− wymiana kraty schodkowej. 
▪ Przepompownia główna 

− wymiana i montaż nowego zespołu pompowego, 
− wymiana i montaż nowych rurociągów, 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: C6E36D69-8FD4-4DEA-9704-931F545DAE84. podpisany Strona 6



ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY W SPRAWIE WYZNACZENIA AGLOMERACJI „GŁOGÓWEK” PLOP016 – CZĘŚĆ OPISOWA 8 

− wymiana i montaż nowych włazów zbiornika i drabiny w komorze. 
▪ Modernizacja osadników Imhoffa 

− oczyszczenie zbiorników Imhoffa z osadów ściekowych, 
− wymiana i montaż nowych koryt przepływowych, 
− wymiana i montaż nowych pomostów obsługowych i balustrad. 

W 2021 roku będzie przeprowadzony II etap modernizacji, w ramach której zostanie 
wykonana modernizacja istniejących obiektów: 

▪ Złoża zraszane 
− zadaszenie złóż biologicznych, 
− wymiana drabinek wejściowych. 

▪ Osadniki wtórne 
− wymiana pomostów obsługowych i balustrad ochronnych. 

▪ Staw stabilizacyjny – tlenowy 
− oczyszczenie z osadu, 
− wykonanie przegrody i deszczownicy, 
− wymiana pomostu obsługowego oraz klapy powodziowej, 
− system napowietrzania, 
− recyrkulacja osadów do pompowni, 
− koryto odpływowe oraz wylot ścieków oczyszczonych, 
− zarurowanie kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone, 
− wylot ścieków. 

▪ Składowisko osadów odwodnionych 
− powiększenie powierzchni składowiska 
− zadaszenie powierzchni składowiska osadów 
− zasilanie oraz AKPiA dla nowych i modernizowanych obiektów. 

Planuje się również budowę nowych obiektów: 
▪ Przepompownia pomocnicza 

− zbiornik przepompowni, 
− pompy, armatura tłoczna, szafa sterownicza, 
− roboty budowlane i instalacyjne związane z posadowieniem zbiornika 

i jego wyposażeniem. 
▪ Sitopiaskownik 

− roboty budowlane związane z wykonaniem zadaszenia i posadowienia 
sitopiaskownika, 

− sitopiaskownik — technologia, 
− montaż urządzeń i rurociągów. 

▪ Stacja zlewna 
− wykonanie fundamentu pod budynek kontenerowy, 
− montaż budynku kontenerowego wraz z wyposażeniem. 
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Modernizacja oczyszczalni nie powoduje zmian w pozwoleniu wodnoprawny, a jedynie 
utrzymanie istniejących parametrów oczyszczania przy zwiększonej liczbie RLM w ramach 
istniejącej aglomeracji. 

Charakterystyka ogólna: 

Oczyszczalnia jest oczyszczalnią typu mechaniczno-biologicznego.Układ 
technologiczny oczyszczalni tworzą następujące podstawowe urządzenia: 

Węzeł mechanicznego oczyszczania ścieków 
− punkt zlewny ścieków, 
− kraty (mechaniczna i ręczna - zblokowane z punktem zlewnym ścieków), 
− piaskownik poziomy z korytem pomiarowym (Venturiego - KPV IV 

z odwodnieniem piasku, tacą magazynowo-ociekową), 
− przepompownia główna ścieków, 
− osadniki wstępne typu Imhoffa. 

Węzeł biologicznego oczyszczania ścieków – I stopień 
− złoża biologiczne spłukiwane, 
− osadniki wtórne poziome. 

Węzeł biologicznego oczyszczania ścieków – II stopień 
− staw stabilizacyjny tlenowy. 

Węzeł przeróbki osadów 
− komory fermentacyjne osadników Imhoffa, 
− stacja odwadniania osadów, 

Oczyszczone ścieki odprowadzane są do rzeki Osobłogi w km 18+750. W celu kontroli 
ilości i jakości ścieków wprowadzanych do rzeki Osobłogi, na końcowym odcinku kanału 
odprowadzającego oczyszczone ścieki zabudowano studzienkę kontrolno-pomiarową. 

Najbliższe zabudowania mieszkalne miejscowości Głogówek znajdują się w odległości 
ok. 350 m od oczyszczalni. 

Pozwolenie wodnoprawne 

Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodnoprawne na wprowadzenie ścieków 
komunalnych oczyszczonych z miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Głogówku do rzeki 
Osobłoga w km 18+750 (Decyzja pozwolenia wodnoprawnego Nr WIO-1.6341.31.2015 z dnia 
29.01.2016 r. wydana przez Starostę Prudnickiego). Pozwolenie obowiązuje od dnia 1 lutego 
2016 r. do 31 stycznia 2026 r. 

Dopuszczalne wartości wskaźników w odprowadzanych ściekach, zgodnie z zapisami 
w/w Decyzji wynoszą: 

− BZT5     ≤ 25 mgO2/l 
− ChZTcr    ≤ 125 mgO2/l 
− zawiesina ogólna   ≤ 35 mg/l 
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Oczyszczalnia obecnie spełnia wymogi określone w pozwoleniu. Efekty pracy 
oczyszczalni przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 1.4: Wyniki oczyszczania ścieków w Głogówku wyrażone jako stopień redukcji zanieczyszczeń 
w odniesieniu do wartości wymaganych pozwoleniem wodnoprawnym: 

Wskaźnik Ścieki surowe 
[mg/l] 

Ścieki 
oczyszczone 

[mg/l]3 

Stopień 
redukcji 

[%] 

Wartość wg 
pozwolenia 

wodnoprawnego 
[mg/l] 

BZT5 422,0 6,0 98,6 25 

ChZT 899,0 66,0 92,6 125 

Zawiesina ogólna 257,0 5,0 98,0 35 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ZK Głogówek 

• Obciążenie oczyszczalni ścieków 

Obciążenie oczyszczalni ścieków w Głogówku4, 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 - 6.006 m3/tydzień 

− Ładunek zanieczyszczeń  - 2.539,68 kg/tydzień 

Obciążenie oczyszczalni ścieków  - 6 047 RLM 

1.8. Opis systemu gospodarki ściekowej 

Sieć kanalizacyjna, która została podłączona do uruchomionej w roku 1995 
oczyszczalni, w większości została wybudowana w okresie przedwojennym. W latach 
1950-1970 były budowane sieci kanalizacji ogólnospławnej na poszczególnych ulicach 
w zależności od potrzeb bez żadnych założeń programowych. 

W ramach kontraktu PHARE wybudowano część kanalizacji sanitarnej na terenie 
Głogówka i skanalizowano miejscowości Racławice Śl., Dzierżysławice i Mochów. Całość 
ścieków z tych miejscowości jest przesyłana rurociągami tłocznymi do Głogówka i włączona 
w południowej części miasta do kanalizacji grawitacyjnej. Działanie te pozwoliły na 
zmniejszenie ilości ścieków dowożonych do Oczyszczalni, ale nie ograniczyły dopływu wód 
opadowych. Podczas występowania deszczy nawalnych część ścieków sanitarnych trafia do 
środowiska bez oczyszczenia. 

Kanalizacja została wybudowana z następujących materiałów: 

− Rok 1906-1926 - kamionka i kanały murowane 

− Rok 1950-1970 - kamionka i rury betonowe 

− Rok 2001-PVC i PE (rurociągi tłoczne). 

 
3 Na podstawie ankiety sprawozdawczej z realizacji KPOŚK w 2019 r. 
4 Na podstawie danych z ZK Głogówek 
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Działalność w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy 
Głogówek prowadzi Zakład Komunalny Głogówek Sp. z o.o. (adres: 48-250 Głogówek, 
ul. Dworcowa 2, tel. 774 373 791). 

Na terenie Gminy Głogówek eksploatowany jest systemy zbiorowego odprowadzania 
i unieszkodliwiania ścieków z oczyszczalnią ścieków komunalnych w Głogówku.  

Prawidłowa gospodarka powstającymi na tym obszarze ściekami komunalnymi jest 
istotna w aspektach zarówno ochrony środowiska, ale również rozwoju turystyki i gospodarki. 

Ścieki dopływające do oczyszczalni systemem kanalizacyjnym pochodzą tylko z terenu 
gminy Głogówek. 

• Średnia dobowa ilość oraz skład jakościowy ścieków komunalnych 

Tabela 1.5: Średnia dobowa ilość oraz skład jakościowy ścieków komunalnych powstających na terenie 
aglomeracji w roku 2019 

Ilość ścieków 
komunalnych Qśrd 

[m3/d] 

Wskaźniki 
zanieczyszczenia 

Średnie stężenie 
zanieczyszczeń 

[g/m3] 

Ładunek zanieczyszczeń – 
[kg/rok] 

959 
BZT5 422 147 715 
ChZT 899 314 681 

Zawiesina ogólna 257 89 959 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ZK Głogówek 

• Przepustowość oczyszczalni ścieków  - 1 500 m3/d 

Zgodnie z Decyzją pozwolenia wodnoprawnego Nr WIO-1.6341.31.2015 z dnia 
29.01.2016 r., dopuszczalne ilości odprowadzanych ścieków z oczyszczalni w Głogówku 
wynoszą: 

− Qśrd=  1 500 m³/d 

− Qmaxh= 150 m3/h 

− Qmax roczne 547 500 m3/rok 

• Nazwy zakładów, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest 
planowane 

Na obszarze aglomeracji nie planuje się podłączenia zakładów odprowadzających ścieki 
przemysłowe 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 przedsiębiorstw i/lub działalności 
gospodarczej) 
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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)= 7 909 + 148  + 0  = 8 057 

RLM aglomeracji „Głogówek” wynosi: 8 057 

Tabela 1.6: Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji „Głogówek” 

  RLM 

Razem aglomeracja „Głogówek” (1+2+3): 8 057 

1.  RLM korzystających z sieci kanalizacyjnej, w tym: 7 986 

 − mieszkańcy 7 838 

 − przemysł 0 

 − osoby czasowo przebywające w aglomeracji 148 

2.  RLM dostarczany do oczyszczalni taborem asenizacyjnym, w tym: 71 

 − mieszkańcy 71 

 − przemysł 0 

 − osoby czasowo przebywające w aglomeracji 0 

3.  RLM mieszkańców obsługiwanych przez przydomowe oczyszczalnie 
ścieków 0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji z UGm i ZK w Głogówku 
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• Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji 
zbiorczej 

Gmina Głogówek prowadzi ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków 
i zbiorników bezodpływowych. W ramach prowadzonej gospodarki wodno-ściekowej, 
zewidencjonowane zbiorniki bezodpływowe podlegają okresowym przeglądom stanu 
technicznego, jak również kontrolowana jest częstotliwość wywozu nieczystości, dla 
zapewnienia poziomu oczyszczania powstających ścieków właściwego dla całej aglomeracji. 
Ilość zewidencjonowanych zbiorników bezodpływowych w obszarze aglomeracji:- 18 szt. 
W obszarze aglomeracji przez transport asenizacyjny obsługiwanych jest 71 osób. 

Ilość ścieków dostarczanych transportem asenizacyjnym na oczyszczalnię ścieków 
w roku 2019 wyniosła 8 300 m3/rok. 

W obszarze aglomeracji nie stwierdza się funkcjonujących przydomowych 
oczyszczalni ścieków. 

1.9. Dane o strefach ochronnych ujęć wody 

Na terenie Aglomeracji Głogówek nie ustanowiono stref ochrony pośredniej ujęć wód 
podziemnych, ani powierzchniowych. 

Ustanowione zostały strefy ochrony bezpośredniej ograniczające się do najbliższego 
otoczenia studni, z których ujmowana jest woda na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę. 

Na terenie gminy Głogówek zostały wyznaczone strefy ochronne dla dwóch ujęć wód: 
▪ Dla ujęcia wody podziemnej wodociągu komunalnego w Głogówku decyzją 

Starosty Prudnickiego Nr GNO-V.6320.2.2013 z dnia 23.07.2013 roku 
ustanowiono strefę ochrony bezpośredniej dla studni5:  

− nr 1bz składająca się z ogrodzonego obszaru w kształcie czworoboku o 
powierzchni 0,0984 ha, na działce nr 89/2, miasto Głogówek, obręb 
Winiary,  

− nr 2b składająca się z ogrodzonego obszaru w kształcie czworoboku 
o powierzchni 0,0363 ha, na działce nr 85/2, miasto Głogówek, obręb 
Winiary,  

− nr 3b składająca się z ogrodzonego obszaru w kształcie czworoboku 
o powierzchni 0,0618 ha, na działce nr 417/2, miasto Głogówek, obręb 
Rzepcze,  

− nr 8a składająca się z ogrodzonego obszaru w kształcie czworoboku 
o powierzchni 0,0100 ha, na działce nr 317, miasto Głogówek, obręb 
Głogówek. 

W obszarze aglomeracji zlokalizowana jest studnia 8a. Pozostałe studnie 
zlokalizowane są w odległościach od 230, do 480 metrów od granic aglomeracji 
▪ Dla ujęcia wody podziemnej wodociągu komunalnego w Racławicach Śląskich 

decyzją Starosty Prudnickiego Nr GNO-V.6320.1.2013 z dnia 31.07.2013 roku 
ustanowiono strefę ochrony bezpośredniej dla studni nr 1z i 2z składająca się 

 
5 W obszarze aglomeracji zlokalizowana jest studnia 8a. Pozostałe studnie zlokalizowane są w odległościach 
od 230, do 480 metrów od granic aglomeracji. 
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z ogrodzonego obszaru w kształcie czworoboku o powierzchni 0,5013 ha, 
na działce nr 1031/1 obręb Racławice Śląskie.  

Zgodnie z ww decyzjami na terenie stref obowiązują następujące zasady: 
− Na terenie ochrony bezpośredniej zabronione jest użytkowanie gruntów do 

celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody. 

− Ustalone są ograniczenia i obowiązki na terenie strefy ochrony bezpośredniej: 

o wody opadowe należy odprowadzać w sposób uniemożliwiający 
przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody, 

o teren należy zagospodarować zielenią, 

o należy ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób 
zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody, 

o teren ochrony należy ogrodzić i oznakować tablicami zawierającymi 
informacje o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych. 

1.10. Dane o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych 

Na terenach objętych obszarem aglomeracji nie ustanowiono obszarów ochronnych 
zbiorników wód śródlądowych. 

1.11. Informacja o obszarach chronionych i formach ochrony przyrody 

Na terenach objętych obszarem aglomeracji nie występują obszary chronione i formy 
ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody. 
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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)

Rzepcze

Gmina Głogówek

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.

- nazwy gmin

- nazwy miejscowości

1bz

PLAN AGLOMERACJI "GŁOGÓWEK"

Legenda symboli i oznaczeń na mapach

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/317/2020

Rady Miejskiej w Głogówku

z dnia 21 grudnia 2020 r.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: C6E36D69-8FD4-4DEA-9704-931F545DAE84. podpisany Strona 1



GŁOGÓWEK

Rzepcze

Mochów

Dzierżysławice

Racławice Śląskie

3b

2b

1bz

1z 2z

8a

Gmina BiałaGmina Głogówek

G
m

in
a 

G
ło

gó
w

ek

G
m

in
a 

G
łu

bc
zy

ce

Česká
Republika

Rzeczpospolita Polska

G
m

in
a

 G
ł o

g
ó

w
e

k
G

m
i n

a 
W

a l
ce

Gmina
Głogowek
Gmina
Głogówek

Gmina
Głogówek
Gmina
Głogówek

Gmina
Głogowek
Gmina
Głogówek

OCZYSZCZALNIA

GŁOGÓWEK

PLAN AGLOMERACJI GŁOGÓWEK

Schemat składania załączników mapowych

ark. 02ark. 03

ark. 01

Gmina
Głogówek

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: C6E36D69-8FD4-4DEA-9704-931F545DAE84. podpisany Strona 2



GŁOGÓWEK

Rzepcze

Mochów

3b

2b

1bz

8a

G
m

in
a
 G

ło
g

ó
w

e
k

G
m

in
a

 W
a

lc
e

Gmina
Głogowek

Gmina

Głogówek

OCZYSZCZALNIA

GŁOGÓWEK

ark. 02

ark. 01
PLAN AGLOMERACJI "GŁOGÓWEK"

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: C6E36D69-8FD4-4DEA-9704-931F545DAE84. podpisany Strona 3



Dzierżysławice

Gmina

Głogówek

Gmina

Głogówek

G
m

in
a
 G

ło
g
ó
w

e
k

G
m

in
a
 G

łu
b
czy

ce

ar
k. 

03

ark. 01

ark. 02
PLAN AGLOMERACJI "GŁOGÓWEK"

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: C6E36D69-8FD4-4DEA-9704-931F545DAE84. podpisany Strona 4



Racławice Śląskie

1z 2z

Gmina BiałaGmina Głogówek

G
m

in
a 

G
ło

gó
w

ek

G
m

in
a 

G
łu

bc
zy

ce

Česká
Republika

Rzeczpospolita Polska

Gmina
Głogowek
Gmina
Głogówek

ark
. 0

2

ark. 03
PLAN AGLOMERACJI "GŁOGÓWEK"

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: C6E36D69-8FD4-4DEA-9704-931F545DAE84. podpisany Strona 5


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4
	Paragraf 5
	Paragraf 6
	Paragraf 7
	Paragraf 8
	Paragraf 9

	Załącznik 1 Opis aglomeracji ,, Głogówek"
	Załącznik 2

