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UCHWAŁA NR XXII/135/2021 

RADY GMINY POLSKA CEREKIEW 

z dnia 20 stycznia 2021 r. 

w sprawie w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Polska Cerekiew. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 

z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 87 ust. 1 i 4, art. 92 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity 

Dz.U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.), po uzgodnieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie 

Dyrektorem Zarządu Zlewni w Gliwicach, Rada Gminy w Polskiej Cerekwi uchwala co następuje: 

§ 1. . Wyznacza się aglomerację Polska Cerekiew o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 3700, w tym 

3645 stałych mieszkańców oraz 55 czasowo przebywających, z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną 

w miejscowości Polska Cerekiew, gm. Polska Cerekiew, której obszar obejmuje miejscowości: Polska 

Cerekiew, Zakrzów, Jaborowice, Ciężkowice, Ligota Mała, Witosławice, Dzielawy, Grzędzin, Wronin. 

§ 2. Podstawowe in ormacje dotyczące charakterystyki aglomeracji zawiera częś  opisowa stanowiąca  

załącznik nr 1 do uchwały 

§ 3. Obszar i granice aglomeracji wyznaczono na mapie 1:10 000, która stanowi załącznik Nr 2 do 

niniejszej uchwały. 

§ 4. Niniejsza uchwała była poprzedzona rozporządzeniem Wojewody Opolskiego nr 0151/P/19/07 z dnia 

20 sierpnia 2007 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Polska Cerekiew (Dz.U. Województwa Opolskiego nr 

63, poz. 1894), które na podstawie art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jednolity 

Dz.U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.) traci moc z dniem 31 grudnia 2020 r. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Polska Cerekiew. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Jerzy Kołeczko 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/135/2021 

Rady Gminy Polska Cerekiew 

z dnia 20 stycznia 2021 r. 

Częś  opisowa 

1. Podstawowe informacje na temat aglomeracji 

1.Nazwa aglomeracji: Polska Cerekiew 

2.Wielkoś  RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem/uchwałą: 7968 

3.Wielkoś  RLM aglomeracji planowanej do wyznaczenia: 3700 

4. Iloś  osób czasowo przebywających : 55 osób ( iloś  miejsc noclegowych GOSiR Zakrzów ) 

5.Gmina wiodąca w aglomeracji: Polska Cerekiew 

6.Gminy w aglomeracji: Polska Cerekiew 

7.Wykaz miejscowości w aglomeracji, zgodnie z załączonym do wniosku załącznikiem graficznym: Polska 

Cerekiew, Zakrzów, Ciężkowice, Jaborowice, Ligota Mała, Witosławice, Dzielawy, Grzędzin, Wronin. 
8.Wykaz nazw miejscowości dołączonych do obszaru aglomeracji: nie dotyczy 

9.Wykaz nazw miejscowości wyłączonych z obszaru aglomeracji: Połowa, Koza, Mierzęcin, Łaniec 

10.Nazwa miejscowości, w której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków: Polska Cerekiew 

11. Zmiana aglomeracji spowodowana jest zmniejszeniem RLM aglomeracji w porównaniu do aglomeracji 

istniejącej. Na zmianę liczby RLM znaczący wpływ ma emigracja mieszkańców zatwierdzonej aglomeracji na 

przestrzeni ostatnich lat, czy to za granicę czy do aglomeracji miejskich.  

Aglomeracja Polska Cerekiew została wyznaczona Rozporządzeniem wojewody opolskiego nr 

0151/P/19/07 z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Polska Cerekiew (Dz. Urz. 

Województwa Opolskiego nr 63p oz. 1894). Niniejsza zmiana liczby RLM została opracowana zgodnie 

z Rozporządzeniem 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), oraz „Wytycznymi do 

tworzenia i zmiany aglomeracji” stworzonymi przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej oraz 

Ministerstwo Środowiska. Znaczne zmniejszenie wielkości RLM w Aglomeracji w porównaniu do stanu  

obowiązującego, spowodowane jest wybudowaniem przez Cukrownię Cerekiew własnej oczyszczalni 

ścieków w której oczyszczane są obecnie ścieki z zakładu, a które ujęte były w RLM poprzedniej 

aglomeracji. Teren Cukrowni został wyłączony z aglomeracji. 

Granica aglomeracji odzwierciedla stan istniejącej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości 

wchodzących w skład aglomeracji Polska Cerekiew. Granica została, w myśl paragra u 

3 ust. 2 rozporządzenia dostosowana do zewnętrznych działek ewidencyjnych zabudowanych lub 

przeznaczonych do zabudowy, skanalizowanych albo przewidzianych do skanalizowania. Działki o bardzo 

dużej powierzchni zostały z powodów gra icznych na mapie ograniczone do części zurbanizowanej 

podłączonej do kanalizacji.  Korekta liczby RLM aglomeracji została natomiast dokonana w oparciu 

o aktualną na koniec 2019 r. iloś  mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej, 

zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków. RLM zaktualizowano również o iloś  

mieszkańców, którzy zostaną podłączeni w wyniku budowy nowych budynków mieszkalnych, 

mieszkańców, którzy czasowo przebywają za granicą a budynki obecnie pozostają puste i są 

wykorzystywane tylko okresowo w danym roku. Aglomeracja Polska Cerekiew obsługiwana jest przez 

jedną oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną przy ul. Karola Miarki w Polskiej Cerekwi. Działki 

niepodłączone w chwili obecnej do systemu kanalizacji zlokalizowane w obrębie aglomeracji korzystają ze 

szczelnych zbiorników bezodpływowych, z których nagromadzone ścieki mogą by  przywiezione na stację 

zlewną taborem asenizacyjnym przy oczyszczalni ścieków w Polskiej Cerekwi. Miejscowości Połowa Koza, 

Mierzęcin i Łaniec  zostają wyłączone z planowanej aglomeracji ze względu na niespełnienie wskaźnika 

koncentracji 120os./km sieci i 90 os./km sieci 

Miejscowoś  Iloś  osób Długoś  sieci kanalizacyjnej 

Połowa 47 1,45 

Koza 63 2,2 

Mierzęcin 50 1,75 

Łaniec 132 2,78 
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2. Adres wnioskodawcy (gminy, gminy wiodącej w aglomeracji) 

Miejscowoś : Polska Cerekiew Ulica: Raciborska 4 

Gmina: Polska Cerekiew Powiat: Kędzierzyńsko - kozielski 

Województwo: opolskie  

Telefon: 77 480 14 60 Fax: 77 480 14 60 

E-mail do kontaktu: ug@polskacerekiew.pl  

3. Dane kontaktowe osoby wskazanej do kontaktu: 

Adrian Kasper Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi 

Tel. 77 487 52 23 e-mail : a.kasper@polskacerekiew.pl   

4. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji 

Lp. Wyszczególnienie Nie Tak 

1 2 3 4 

1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
UCHWAŁA NR VI/58/2003 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego północno-zachodniej części wsi Zakrzów  
UCHWAŁA NR VI/59/2003 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego zespołu wsi Polska Cerekiew-Ciężkowice  

 
X 

2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Uchwała Nr 137/XXVI/2000 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 6 kwietnia 2000 r. w sprawie uchwalenia Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Polska Cerekiew  

X 

3. Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego X 
 

4. Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych X 
 

5. Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w obrębie aglomeracji 

5.1.Informacje na temat długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej i liczby osób 

korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz zbiorników bezodpływowych 

Lp. Kanalizacja istniejąca Długoś  

(km) 

Mieszkańcy 

korzystający z 

kanalizacji 

Osoby czasowo 

przebywające 

Osoby 

korzystające z 

szamb 

Sumaryczna 

liczba osób 

(4 + 5+6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Sanitarna grawitacyjna 31,20 2857 55 788 3700 

2. Sanitarna tłoczna 11,10     

3. Ogólnospławna 

grawitacyjna 

0,00     

4. Ogólnospławna tłoczna 0,00     

 Razem 42,30     

5.2.Informacje na temat długości i rodzaju planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w celu 

dostosowania aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. 

dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) oraz liczby osób korzystających 

z planowanej sieci kanalizacyjnej.  

Na podstawie umowy o realizacji z dnia 20 luty 2020r. wybudowana została  kanalizacja sanitarna 

w miejscowości Wronin. Inwestycja jest w trakcie odbioru końcowego. Miejscowość ta zlokalizowana jest 

na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wronin -Maciowakrze.  

Lp. Kanalizacja budowana 

Wronin 

Długoś  

(km) 

Mieszkańcy Osoby czasowo 

przebywające 

Sumaryczna 

liczba osób 

(4 + 5) 

 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Sanitarna grawitacyjna 4,12 288 0 288  

2. Sanitarna tłoczna 0,28     

 Razem 4, 40     

mailto:a.kasper@polskacerekiew.pl
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Planowane jest dokończenie  kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakrzów która w chwili obecnej 

skanalizowana jest w wysokości 40%. Wskaźnik koncentracji dla tej miejscowości będzie wyższy niż 

120 os/km. sieci i wynosi 132 os/km. sieci. 

Lp. Kanalizacja planowana 

Zakrzów 

Długoś  

(km) 

Mieszkańcy Osoby czasowo 

przebywające 

Sumaryczna 

liczba osób 

(4 + 5) 

 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Sanitarna grawitacyjna 3,80 500 0 500  

2. Sanitarna tłoczna    0,00     

 Razem 3,80     

5.3.Informacje na temat długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej oraz liczby osób korzystających 

z sieci kanalizacyjnej po dostosowaniu aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady 

z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) 

Lp. Kanalizacja istniejąca Długoś  

(km) 

Mieszkańcy Osoby czasowo 

przebywające 

Sumaryczna 

liczba osób 

(4 + 5) 

 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Sanitarna grawitacyjna 38,52 3645 55 3700 
 

2. Sanitarna tłoczna 11,38 
    

3. Ogólnospławna grawitacyjna 0 
    

4. Ogólnospławna tłoczna 0 
    

 Razem 49,90 3645 55 3700 
 

6. Opis gospodarki ściekowej w aglomeracji 

6.1Informacje na temat oczyszczalni ścieków. 

Nazwa oczyszczalni ścieków: Oczyszczalnia ścieków Ecolo Chie  w Polskiej Cerekwi. 

Lokalizacja oczyszczalni ścieków(adres): Polska Cerekiew, ul. Karola Miarki, dz. 927/11, 927/12, 

927/13 

Dane kontaktowe(telefon, e-mail, fax):  

Zakład Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi, ul. Raciborska 4, tel. 77 4875223 adres e-mail: 

 zuk@polskacerekiew.pl   

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska (data, znak, 

oznaczenie organu, termin ważności decyzji): 

- Decyzja Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 08.10.2015r. nr Śr.6341.2.20.3.2015 ważna do 

7 października 2025 r. 

Oczyszczalnia ścieków w Polskiej Cerekwi została wybudowana w 1999r, a efekt ekologiczny 

osiągnęła do dnia 30.06.2000r. Ścieki oczyszczone z oczyszczalni odprowadzane są do Potoku Cisek, 

który jest lewobrzeżnym dopływem Odry. Ścieki do oczyszczalni doprowadzane są systemem kanalizacji 

grawitacyjnej oraz systemem tłocznym z miejscowości: Polska Cerekiew, Zakrzów, Jaborowice, Ligota 

Mała, Ciężkowice, Witosławice, Dzielawy, Grzędzin. Oczyszczalnia pracuje na zasadzie obciążenia 

osadu czynnego znajdującego się w komorach napowietrzania.  W osadniku wtórnym następuje 

oddzielenie osadu od oczyszczonych ścieków, które przelewem pilastym odprowadzane są do Potoku 

Cisek. 

Przepustowość oczyszczalni:  

Średnia [m
3
/d]: 275 

Maksymalna godzinowa [m
3
/h]: 19,0 

Maksymalna roczna [m
3
/rok]: 110 850,0  

Projektowana wydajnoś  oczyszczalni ścieków [RLM]: 1470 

mailto:zuk@polskacerekiew.pl
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Ilość ścieków dostarczonych do oczyszczalni ścieków, zgodnie z danymi przedłożonymi 

w ostatnim sprawozdaniu z realizacji KPOŚK za 2018 i 2019 r.:  

Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną w 2018 r. [m
3
/rok i / d]: 85 250 , śr. 233,6 /d 

Ścieki dowożone [m
3
/rok i / d]: 0 

Średnie obciążenie oczyszczalni  [m
3
/d]:  233,6 

Iloś  ścieków oczyszczonych w 2018 r. [m
3
/rok] : 85 250 

Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną w 2019 r. [m
3
/rok i / d]: 82 556 , śr. 226,2/d 

Ścieki dowożone [m
3
/rok i / d]: 0 

Średnie obciążenie oczyszczalni  [m
3
/d]: 226,2 

Iloś  ścieków oczyszczonych w roku 2019 [m
3
/rok]: 82 556 

Przewidywane średnie obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci 

kanalizacji sanitarnej [m
3
/d]: 350 

Przewidywana iloś  ścieków oczyszczanych w roku po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci 

kanalizacji sanitarnej [m
3
/rok]: 350 

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych 

Wskaźnik Wartoś  

(średnioroczna z 

pomiarów) 

 

Uwagi 

1 2 3 

BZT5[mgO2/l] 370,00  

CHZTcr[mgO2/l] 829,00  

Zawiesina ogólna[mg/l] 538,00  

Fos or ogólny -  

Azot ogólny -  

Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń 

ścieków oczyszczonych 

Wskaźnik Wartoś  lub % redukcji 

zgodnie z pozwoleniem 

wodnoprawnym 

Wartoś  

(średnioroczna z 

pomiarów) 

1 2 3 

BZT5[mgO2/l] 25,0 9,00 

CHZTcr[mgO2/l] 125,0 73,00 

Zawiesina ogólna[mg/l] 35,0 9,00 

Fos or ogólny -  

Azot ogólny -  

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z 

pozwoleniem wodnoprawnym: 

Nazwa cieku: Potok Cisek kilometraż wylotu ścieków: 

10+870 

 

Współrzędne geogra iczne wylotu: N - 50,2294          E - 

18,1394 

 

Typ oczyszczalni ścieków:  

B – oczyszczalnia mechaniczno- biologiczna spełniająca 

standardy odprowadzanych ścieków 
X 

Non B – oczyszczalnia biologiczna niespełniająca 

standardów odprowadzanych ścieków 

 

PUB1- oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym 

usuwaniem związków azotu (N),  os oru (P) spełniająca 

standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji > 
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100000 RLM 

Non PUB1 – oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów 

odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i P 

 

PUB2- oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym 

usuwaniem związków azotu (N),  os oru (P) spełniająca 

standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji < 

100000 RLM 

 

Non PUB1 – oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów 

odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i P 

 

Podstawowe in ormacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu budowy, rozbudowy lub 

modernizacji oczyszczalni: 

Plan rozbudowy oczyszczalni ścieków zakłada powiększenie przepustowości oczyszczalni poprzez 

zwiększenie jej pojemności hydraulicznej o jeszcze jedną komorę napowietrzania, zainstalowanie nowego 

urządzenia do zatrzymania i odwodnienia części stałych na wlocie do oczyszczalni, oraz zwiększenie 

przepustowości stacji odwadniania osadu wraz z higienizacją. 

Planowana jest również modernizacja układu automatyki i systemu napowietrzania oczyszczalni ścieków. 

Do 31 maja 2021 opracowany zostanie projekt modernizacji oczyszczalni pozwalający na zwiększenie jej 

przepustowości  i przyjęcie wszystkich ścieków z Aglomeracji. Modernizacja ta jest zaplanowana na lata 

2021-2022. 

6.2.Informacje dotyczące indywidualnych systemów oczyszczania ścieków obsługujących 

mieszkańców aglomeracji. 

Na obszarze aglomeracji Polska Cerekiew istnieją indywidualne systemy oczyszczania ścieków 

i gromadzenia ścieków. Z danych pochodzących z ewidencji gminnej wynika, że na terenie przedmiotowej 

aglomeracji nie występują przydomowe oczyszczalnie ścieków. Natomiast ze zbiorników bezodpływowych 

korzysta 500 mieszkańców w Zakrzowie, oraz 288 mieszkańców we wsi Wronin. Mieszkańcy ci posiadają 

umowy na wywóz nieczystości płynnych z  irmami posiadającymi pozwolenie na prowadzenie tej 

działalności. Ścieki te nie tra iają w chwili obecnej do oczyszczalni ścieków w Polskiej Cerekwi ze względu 

na znaczny stopień zagnicia i są wywożone do dużych oczyszczalni Kędzierzyn Koźle, Głubczyce lub 

Baborów. 

6.3.Informacje dotyczące końcowego punktu zrzutu(w przypadku braku oczyszczalni ścieków na 

terenie aglomeracji) – Nie dotyczy 

6.4.Informacje o średniej dobowej ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie 

aglomeracji oraz ich składzie jakościowym. 

Iloś  ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji[m
3
/d]: ok. 235 

Wskaźnik Wartoś  wskaźnika zanieczyszczeń Uwagi 

1 2 3 

BZT5 [mgO2/l] 409,25  

ChZTCr [mgO2/l] 1010,00  

Zawiesina ogólna [mg/l] 329,50  

Fos or ogólny [mgP/l] -  

Azot ogólny [mgN/l] -  

6.5.Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez 

zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej. 

Na terenie aglomeracji nie występują ścieki przemysłowe. Ścieki przemysłowe z Cukrowni Cerekiew 

oczyszczane są w zakładowej oczyszczalni ścieków znajdującej się na terenie zakładu. 

6.6.Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane. 

Na terenie aglomeracji nie występują zakłady (które byłyby dostawcą ścieków przemysłowych) 

planowane do podłączenia do systemu kanalizacji zbiorczej 

6.7.Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców RLM. 
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Lp. Wyszczególnienie RLM 

1. Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.1  Tab. 1 

kol. 4) 
2857 

3. Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej sieci 

kanalizacyjnej  ( Zakrzów) 
500 

4. Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci  55 

5. Liczba osób czasowo przebywających, planowanych do przyłączenia do sieci 

kanalizacyjnej, na której wykonanie środki  inansowe zostały pozyskane 

 ( Wronin) 
288 

6. Liczba osób czasowo przebywających, planowanych do przyłączenia do projektowanej 

sieci kanalizacyjnej – brak takich osób 
0 

7. Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków 

odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci 

kanalizacyjnej  
0 

8. Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków 

odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe planowane do podłączenia do 

istniejącej sieci kanalizacyjnej 
0 

9. Liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, 

korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych 

(przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe), nieplanowanych do 

podłączenia do sieci, określona na podstawie rejestrów prowadzonych przez gminę – 

brak osób nieplanowanych do podłączenia.  

0 

10. Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma) 3700 

7. 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, nakazy i ograniczenia obowiązujące 

na tych terenach. 

Na terenie aglomeracji Polska Cerekiew znajdują się dwa ujęcia wód podziemnych w Polskiej Cerekwi 

i Zakrzowie. Ujęcia te nie mają aktualnych decyzji o ustanowieniu stre  ochrony bezpośredniej. 

Ujęcie wody Stacji Uzdatniania Wody w Polskiej Cerekwi składa się ze studni Nr 1 i Nr 2 zlokalizowanej 

na dz. ew. Nr 1463, obręb Polska Cerekiew przy ul. Zamkowej. Stacja działa na podstawie pozwolenia 

wodnoprawnego wydanego decyzją Starosty Kędzierzyńsko-kozielskiego nr Śr.6341.2.16.5.2014, z dnia 23-

12-2014 r. Terenu ochrony stre y pośredniej nie wyznaczano. 

Ujęcie wody Stacji Uzdatniania Wody w Zakrzowie składa się ze studni Nr 1 i Nr 3 zlokalizowanej na dz. 

ew. Nr 361/1, i Nr 366/2 obręb Zakrzów. Stacja działa na podstawie pozwolenia wodnoprawnego wydanego 

decyzją Starosty Kędzierzyńsko-kozielskiego nr Śr. 6341.2.26.3.2017 z dnia 13.11.2017r. o Terenu ochrony 

stre y pośredniej nie wyznaczano. 

Tereny Stacji Uzdatniania Wody są ogrodzone oraz oznakowane tablicami in ormacyjnymi 

zawierającymi in ormacje o ustanowieniu terenu stre y bezpośredniej ujęcia wody i zakazie wstępu osobom 

nieuprawnionym. Tablice są zgodne ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 

24 maja 2004 r. w sprawie wzoru tablic informacyjnych o stre ie ochrony ujęcia wody (Dz. U. nr 136, 

poz. 1457 z późn. zm.) 

8. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, występujących na obszarze 

aglomeracji, zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, 

nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.  

Na obszarze aglomeracji Polska Cerekiew nie występują obszary ochronne zbiorników wód 

śródlądowych. 

9. Informacje o formach ochrony przyrody występujących na obszarze aglomeracji, zawierające 

nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawa uznającego określony obszar za formę 

ochrony przyrody. 
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W granicach aglomeracji Polska Cerekiew występują następujące  ormy ochrony przyrody określone 

w art. 6 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 

2244 i 2340): 

- Obszar Chronionego Krajobrazu Rejon Wronin – Maciowakrze - Uchwała Nr XXIV/193/88 Wojewódzkiej 

Rady Narodowej w Opolu z dnia 26 maja 1988 r. w sprawie ochrony walorów krajobrazu (Dz. Urz. WRN 

w Opolu z 1989 r. Nr 19 poz. 231), Rozporządzenie Nr 0151/P/16/2006 Wojewody Opolskiego z dnia 

8 maja 2006 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2006 r. 

Nr 33, Poz. 1133), Uchwała Nr XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 września 2016 r. 

w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Z 2016 r. poz. 2017). Według danych z GDOŚ na 

terenie gminy Polska Cerekiew nie zostały wyznaczone żadne  ormy ochrony przyrody. 

10. Poprawność wykonania części graficznej. 

Lp. Wyszczególnienie Nie Tak Nie 

dotyczy 

1 2 3 4 5 

1 Częś  gra iczna została wykonana na mapie topograficznej w skali                

1 : 10 000 , a w przypadku jej braku w skali 1 : 25 000. 

 
X 

 

2 Oznaczono granice obszaru granice proponowanej aglomeracji (obszar 

objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej). 

 
X 

 

3 Oznaczono znajdujące się na terenie aglomeracji oczyszczalnie ścieków 

komunalnych, do których odprowadzane są (bądź odprowadzane będą) 

ścieki komunalne. 

 
 

X 

 

4 Oznaczono granice administracyjne gminy/ gmin zgodnie z danymi z 

państwowego rejestru granic. 

 
X 

 

5 Oznaczono granice stre  ochronnych uję  wody obejmujących tereny 

ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej. 

X 

 

 

6 Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych   X 

7 Oznaczono granice terenów objętych  ormami ochrony przyrody w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub 

obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o 

której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy. 

   

X 

8 Określono skalę planu w  ormie liczbowej i liniowej  X  

9 Częś  gra iczna została podpisana przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania gminy  

 
X 

 

Zaznaczenie jednej odpowiedzi „NIE” świadczy o niewłaściwym wykonaniu załącznika gra icznego do 

wniosku o wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji. Tak wykonany dokument – mapa nie może by  

podstawą do pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Załącznik gra iczny wymaga poprawienia. Odpowiedzi 

„NIE DOTYCZY” mogą wystąpi  jedynie w wierszach nr 5,6 i 7. 

                                                                                                     Podpisy osoby upoważnionej do 

reprezentowania Wnioskodawcy  

Data, imię i nazwisko / pieczę  imienna /podpis  


