
UCHWAŁA NR 138/XIX/2020 
RADY GMINY KAMIENICA POLSKA 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kamienica Polska 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 87 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne                          
(t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 310 z późn. zm.) 

Rada Gminy Kamienica Polska 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  

 Wyznacza się aglomerację Kamienica Polska o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 5 843  RLM 

§ 2.  

1. Aglomeracja Kamienica Polska obejmuje swym zasięgiem tereny objęte systemem kanalizacji zbiorczej 
zakończonym oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości Kamienica Polska. 

2. Część opisową niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1. 

3. Obszar aglomeracji Kamienica Polska wyznacza się na terenie części miejscowości Kamienica Polska, 
Romanów, Osiny, Wanaty, Zawisna, Zawada, Kolonia Klepaczka oraz Rudnik Wielki w granicach, które 
zostały oznaczone na arkuszach map w skali 1:10 000, stanowiącej załącznik nr 2 – część graficzną do 
niniejszej uchwały. 

§ 3.  

Niniejsza uchwała była poprzedzona Rozporządzeniem nr 29/08 Wojewody Śląskiego z dnia 24 czerwca 
2008 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kamienica Polska (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 121, 
poz. 2391 z dnia 01.07.2008 roku), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zgodnie 
z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 310 z późn. 
zm.). 

§ 4.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamienica Polska. 

§ 5.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 

 

   
Przewodniczący Rady Gminy 

 
 

mgr inż. Tomasz Nowowiejski 
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Załącznik nr 1 do uchwały Nr 138/XIX/2020

Rady Gminy Kamienica Polska

z dnia 30 grudnia 2020 r.

Tabela nr 1 Sieć kanalizacyjna na terenie wyznaczanej aglomeracji Kamienica Polska

I. Informacja o długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej, liczba stałych mieszkańców
aglomeracji, liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji.

Tabela nr 1 Sieć kanalizacyjna na terenie wyznaczanej aglomeracji Kamienica Polska

Lp. Kanalizacja istniejąca Długość [km] Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji
Mieszkańcy

stali
Mieszkańcy czasowo

przebywający
Sumaryczna
liczba osób

1. Sanitarna grawitacyjna 51,61 + 9,65 3 779 + 1 325* 80 + 50* 5 104 + 130*2. Sanitarna tłoczna 6,46 + 0,71
Razem 58,07+10,36*

= 68,43 5 104 130 5 234

*Mieszkańcy i osoby czasowo przebywające będące w trakcie podłączania do realizowanych odcinków sieci
kanalizacyjnej.

Tabela nr 2 Indywidualne systemy gospodarowania ściekami na terenie wyznaczanej aglomeracji Kamienica
Polska

Lp. Indywidualne systemy
gospodarowania ściekami

Ilość
[szt.]

Liczba osób korzystających z indywidualnych systemów
oczyszczania ścieków

Mieszkańcy
stali

Mieszkańcy czasowo
przebywający

Sumaryczna
liczba osób

1. Przydomowe oczyszczalnie
ścieków# 0 0 0 0

2. Gromadzenie w zbiornikach
bezodpływowych* 0 0 0 0

Razem 0 0 0 0

*obecnie w aglomeracji Kamienica Polska w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi nad realizacją
sieci kanalizacyjnej mieszkańcy objęci długofalowym przedsięwzięciem (realizacja kolejnych odcinków sieci
kanalizacji sanitarnej w latach 2018-2022 r.) są w trakcie podłączania do sieci kanalizacyjnej. Z tego względu
zostali oni zaliczeni jako mieszkańcy korzystający z istniejącej kanalizacji.

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

a.) Na terenie aglomeracji Kamienica Polska siecią kanalizacyjną obsługiwane są następujące zakłady
odprowadzające ścieki przemysłowe:

·Gastronomia: Pizzeria TOSCANIA; Gospoda u Karola; Zajazd u Heleny; Zajazd Rybka; W. Ossowski.
Zakład piekarniczo – cukierniczy,

·Przemysł metalowy: PREZ-MET Sp. z o.o Sp. k.; Klimas Wkręt-met. Zakład produkcyjny nr 2, 3, 4.
Magazyn centralny. Biuro Obsługi Klienta; Metal Team,

·Produkcja i przetwórstwo żywności: Agroip Sp. z o.o. (pieczarkarnia);

·Stacje paliw: BP.

b.) Na terenie aglomeracji nie planuje się podłączenia nowych zakładów przemysłowych do sieci
kanalizacyjnej.

Ponadto w pobliżu aglomeracji znajdują się zakłady przemysłowe niepodłączone do sieci
kanalizacyjnej, które nie zostały wliczone w granice i obszar aglomeracji Kamienica Polska z uwagi na fakt, że
odprowadzają one ścieki z własnych zbiorników bezodpływowych poza teren Gminy Kamienica Polska (m.in.
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do oczyszczalni w Częstochowie). Przyłączenie tych zakładów na chwilę obecną nie jest możliwe z uwagi na
bardzo złą jakość produkowanych ścieków przemysłowych o bardzo dużych wskaźnikach zanieczyszczeń, co
mogłoby spowodować przeciążenie oczyszczalni gminnej w Kamienicy Polskiej. Podejmowane są rozmowy
w celu zachęcenia właścicieli poniższych przedsiębiorstw do budowy zakładowych podczyszczalni ścieków,
które umożliwiłyby wprowadzenie ścieków podczyszczonych do sieci kanalizacyjnej w ramach aglomeracji
Kamienica Polska. Zgodnie z powyższym uzasadnieniem RLM przemysłu następujących zakładów położonych
w pobliżu istniejącej sieci kanalizacyjnej w ramach aglomeracji Kamienica Polska nie zostało wliczone do
całkowitego RLM aglomeracji:

·Yabra Sp. z o.o. PHP – przetwórstwo mięsne – produkcja dań gotowych w słoikach – 100 RLM – posiada
własny zbiornik oraz wylot do rzeki Warty zlokalizowany w pobliżu wylotu z gminnej oczyszczalni ścieków.

·Grupa Wanicki Częstochowa – DAF, Irizar, Isuzu, Piaggio, Carrier, Tatra, części, serwis, blacharnia,
lakiernik; H.Z. Transport Poland Sp. z o.o. Transport krajowy i międzynarodowy – odprowadzają ścieki (wody
chłodnicze) na podstawie uzyskanego pozwolenia wodnoprawnego do rowu melioracyjnego. Ścieki bytowe
pracowników gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych.

·GierKrówka – restauracja położona przy drodze krajowej DK-1 w Zawadzie – korzysta z własnych
zbiorników bezodpływowych w których gromadzone są ścieki przemysłowe o dużej zawartości tłuszczy
i odpadów organicznych z obróbki żywności – 186 RLM

·Stacja Paliw ORLEN z restauracją (barem) i myjnią samochodową – położona przy drodze krajowej DK-1
w Romanowie – korzysta z własnych zbiorników bezodpływowych – 80 RLM

III. Informacja o planowanych do budowy sieciach kanalizacyjnych oraz wskaźnikach koncentracji.

Na terenie aglomeracji Kamienica Polska obecnie trwa realizacja budowy sieci kanalizacyjnej
w ramach zadania dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz przez WFOŚiGW w Katowicach
o nazwie: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kamienica Polska w miejscowości Wanaty, Zawisna
i Kolonia Klepaczka. W ramach tego przedsięwzięcia przewidziano budowę kolektorów grawitacyjnych
i tłocznych wraz z przepompowniami ścieków, których łączna długość wyniesie 10,364 km, w tym: 0,708 km
to kolektory tłoczne. Realizacja zadania trwa od sierpnia 2018 roku i część inwestycji została już zakończona.
Docelowo po wybudowaniu powyższej sieci kanalizacji sanitarnej zostanie przyłączonych do systemu
kanalizacyjnego 1 325 mieszkańców stałych i czasowych oraz 50 osób czasowo przebywających na terenie
aglomeracji. Wskaźnik koncentracji wynosi więc 132 osoby/km realizowanej sieci. Przewidywany termin
ukończenia prac według harmonogramu rzeczowo-finansowego to 31.03.2022 rok.

Z uwagi na spełniony wskaźnik koncentracji, zarezerwowanie środków finansowych w budżecie
Gminy oraz trwające prace budowlane, a także zakończenie pierwszych etapów inwestycji, realizowaną sieć
sanitarną postanowiono włączyć w obszar aglomeracji, a RLM mieszkańców i osób czasowo
przebywających zakwalifikować jako korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej.

W dalszej perspektywie planuje się także budowę kontynuacji istniejącej sieci kanalizacyjnej na ul.
Jastrzębskiej w Kamienicy Polskiej. Obecnie ten planowany odcinek nie został wliczony do obszaru
aglomeracji z uwagi na trudność z określeniem wskaźnika koncentracji ze względu na intensywny proces
zabudowy, a także nierozpoczęcie prac budowlanych.

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

Lokalizacja oczyszczalni ścieków – współrzędne geograficzne: 50,6936 N; 19,1609 E

Miejscowość: Kamienica Polska

Gmina: Kamienica Polska

Powiat: częstochowski

Województwo: śląskie

Adres: ul. Marii Konopnickiej 402A, działka ewidencyjna nr 246/8,

obręb Kamienica Polska, kod poczt.: 42-260

Email: ekokam@kamienicapolska.pl

Telefon: 34 327 33 38
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Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Warta w km 751+656, do której ścieki oczyszczone
odprowadzane są poprzez wylot Φ300 zlokalizowany na (wodnej) działce ewidencyjnej nr 502, obręb
Zawodzie, gm. Poczesna.

Oczyszczalnią ścieków zarządza EKOKAM sp. z o. o. w oparciu o udzielone pozwolenie
wodnoprawne na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu ścieków oczyszczonych, wydane przez
Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w dniu 08.10.2018 r., znak PO.ZUZ.5.421.376.2018.MM
Pozwolenie wodnoprawne wydano na okres 10 lat licząc od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna.
Zgodnie z powyższą decyzją oczyszczalnia może odprowadzać ścieki oczyszczone w ilości: Qśr.d = 635 m3/d
i najwyższych dopuszczalnych wartościach wskaźników zanieczyszczeń:

·BZT5 [mgO2/l] – 25

·ChZTChr [mgO2/l] – 125

·Zawiesina ogólna [mg/l] – 35

Nie jest zaplanowana rozbudowa/modernizacja istniejącej oczyszczalni na chwilę obecną.

V. System gospodarki ściekowej.

1. Średnia dobowa ilość ścieków komunalnych oczyszczanych przez oczyszczalnię ścieków.

Średnio dobowa ilość ścieków komunalnych dostarczanych do oczyszczalni 370,45 m3/d, w tym:

·367,12 m3/d ścieków komunalnych dopływających do oczyszczalni siecią kanalizacyjną,

·3,33 m3/d ścieków komunalnych dowożonych do oczyszczalni taborem asenizacyjnym.

Średnio dobowa ilość ścieków komunalnych dostarczanych do oczyszczalni po zakończeniu budowy
realizowanych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej: 501,26 m3/d (370,45 m3/d + 130,81 m3/d)

Średnio dobowa ilość ścieków komunalnych powstająca na terenie aglomeracji: obecnie – 477,12 m3/d
(367,12 m3/d + 110 m3/d), docelowo: 497,93 m3/d (367,12 +130,81 pochodzące z obsługi nowo podłączonych
mieszkańców, którzy obecnie wywożą ścieki bytowe ze zbiorników bezodpływowych do innych oczyszczalni).

Oczyszczalnia w Kamienicy Polskiej obsługuje wyłącznie sieć kanalizacyjną w aglomeracji Kamienica
Polska.

2. Skład jakościowy ścieków powstających na terenie aglomeracji.

Skład jakościowy ścieków surowych (dotyczy wszystkich ścieków dopływających i dowożonych:

·BZT5 [mgO2/l] – 434,59

·ChZTChr [mgO2/l] – 961,56

·Zawiesina ogólna [mg/l] – 343,47

·Azot ogólny [mgN/l] – 98,56

·Fosfor ogólny [mgP/l] – 14,40

Skład jakościowy ścieków oczyszczonych:

1. BZT5 [mgO2/l] – 10,90

2. ChZTChr [mgO2/l] – 50,97

3. Zawiesina ogólna [mg/l] – 9,73

4. Azot ogólny [mgN/l] – 15,79*

5. Fosfor ogólny [mgP/l] – 3,44*

Ścieki oczyszczone aktualnie spełniają wszystkie wymogi określone w ww. pozwoleniu
wodnoprawnym, a także w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych
lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311).
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*Oczyszczalnię ścieków w Kamienicy Polskiej nie obowiązuje podwyższone usuwanie biogenów. Badania
poziomu stężeń zanieczyszczeń w ściekach surowych i oczyszczonych w zakresie azotu i fosforu prowadzone
są w celach kontrolnych.

3. Przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków.

Przepustowość projektowa średnio dobowa: 633 [m3/d]

Przepustowość projektowa maksymalna dobowa: 2 179 [m3/d]

Wielkość projektowa oczyszczalni w RLM: 5 893 RLM

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

Średnio dobowa ilość ścieków przemysłowych powstających na terenie aglomeracji: 52,70 [m3/d]

Skład jakościowy ścieków przemysłowych jest zbliżona na jakości ścieków komunalnych. Nie prowadzi się
badań jakości ścieków w poszczególnych zakładach przemysłowych.

5. Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji.

Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji (RLM) dla aglomeracji Kamienica Polska wynosi
5 843 RLM i obejmuje:

a) 3 859 RLM stałych mieszkańców aglomeracji oraz osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji
korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej,

b) 0 RLM pochodzące od mieszkańców korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków
zapewniających ten sam poziom ochrony środowiska, co sieć kanalizacyjna,

c) 0 RLM pochodzące od mieszkańców korzystających ze zbiorników bezodpływowych (szamb),
nieplanowanych do podłączenia,

d) 1 375 RLM stałych mieszkańców aglomeracji i osób czasowo przebywających, którzy będą korzystali
z realizowanej obecnie sieci kanalizacyjnej,

e) 609 RLM pochodzących od przemysłu odprowadzającego ścieki do istniejącej sieci kanalizacyjnej –
wyliczonych zgodnie z art. 86 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne.

Gmina Kamienica Polska jest w trakcie weryfikacji indywidualnych systemów oczyszczania ścieków
pod względem ich zgodności z przepisami. Po dostarczeniu wymaganych dokumentów przez właścicieli będą
one mogły być zaliczone jako pełnoprawne indywidualne systemy zapewniające ten sam poziom ochrony
środowiska co system kanalizacji zbiorczej i będą mogły zostać włączone do obszaru aglomeracji Kamienica
Polska. Ponadto Gmina jest w trakcie aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz sprawdzenia
czy wszyscy właściciele zbiorników bezodpływowych, zgodnie z ustawowym obowiązkiem, podłączyli się lub
deklarują się podłączyć do istniejącej lub realizowanej sieci kanalizacyjnej w miejscach, gdzie jest to zasadne
ekonomicznie i możliwe techniczne. Obecnie wskaźnik wyposażenia aglomeracji w sieć kanalizacyjną
uwzględniając podłączenie wszystkich mieszkańców w ramach realizowanej inwestycji wynosi 100%.

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.

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 [m3/d]: obecnie ok. 110 m3/d (wartość ta sukcesywnie maleje) ; docelowo 0 m3/d – ścieki powstają
wyłącznie od mieszkańców korzystających ze szczelnych zbiorników bezodpływowych oraz usług firm
asenizacyjnych. Ścieki ze zbiorników bezodpływowych od mieszkańców, którzy nie wykonali jeszcze
przyłącza do nowo wybudowanej sieci lub jeszcze nie mogących się przyłączyć z uwagi na trwające prace
budowlane są w większości wywożone do innych oczyszczalni niż oczyszczalnia w Kamienicy Polskiej.

VI. Strefy ochronne ujęć wody, zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji
ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.
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Na terenie aglomeracji Kamienica Polska położone są następujące ujęcia wód podziemnych:

1. Ujęcie wód podziemnych w miejscowości Zawada, położone na działce ewidencyjnej nr 505/1, obręb
Zawada i funkcjonujące w oparciu o pozwolenia wodnoprawne z dnia 6 sierpnia 2020 roku, znak
PO.ZUZ.5.4210.389m.2020.MM, wydane przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu. Ujęcie
składa się z pojedynczej studni KW-16 pobierającej wodę z utworów triasu w ilości: Qśr.d = 539 m3/d. Termin
ważności pozwolenia ustalono na 30 lat od daty jego wydania, tj. do 6 sierpnia 2050 r. Dla ujęcia ustanowiono
strefę ochronną obejmującą wyłącznie teren ochrony bezpośredniej na podstawie decyzji Dyrektora Zarządu
Zlewni Wód Polskich w Sieradzu z dnia 17 sierpnia 2018 roku, znak PO.ZUZ.5.4100.404.2018.TS w postaci
ogrodzonego terenu ujęcia wody o wymiarach 21 x 41 m.

2. Ujęcie wód w miejscowości Rudnik Wielki, położone na działce ewidencyjnej nr 59/3, obręb Rudnik
Wielki i funkcjonujące na podstawie wydanego pozwolenia wodnoprawnego z dnia 18 marca 2009 r. przez
Starostę Częstochowskiego, znak OSIV6223-4/ 1/09. Ujęcie składa się z pojedynczej studni pobierającej wodę
z utworów triasu w ilości Qśr.d = 400 m3/d. Termin ważności pozwolenia ustalono do dnia 31.12.2028 roku. Dla
ujęcia ustanowiono strefę ochronną obejmującą wyłącznie teren ochrony bezpośredniej na mocy powyższego
pozwolenia wodnoprawnego, której postać w formie ogrodzonego terenu działki ujęcia wód potwierdzono
w uzasadnieniu do decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu z dnia 19.09.2019 roku, znak
PO.ZUZ.5.4100.123.2018.MC.

Na terenie wszystkich powyższych stref ochronnych, obejmujących teren ochrony bezpośredniej,
obowiązują zakazy i nakazy ustalone na podstawie art. 127, 128 oraz 129 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku
Prawo wodne.

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 brak takich obszarów.

VIII. Formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku
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.

W obrębie wyznaczanej aglomeracji Kamienica Polska nie znajdują się powierzchniowe formy
ochrony przyrody wymienione w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 87 ust. 1 i 4 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 roku (t.j. Dz. U. z 2020 roku,
poz. 310 z późn. zm.) aglomerację wyznacza, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego,
odpowiednia rada gminy.

Aglomeracja Kamienica Polska została wyznaczona na podstawie Rozporządzenia nr 29/08 Wojewody
Śląskiego z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kamienica Polska (Dz. Urz. Woj.
Śląskiego nr 121, poz. 2391 z dnia 01.07.2008 roku).

Zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy Prawo wodne powyższy akt prawa miejscowego zachowuje moc nie dłużej
niż do dnia 31 grudnia 2020 roku i może być zmieniony.

W wyniku przeprowadzonego przez Wójta Gminy Kamienica Polska przeglądu obszarów i granic
aglomeracji stwierdzono, że ze względu na rozwój skanalizowania terenu gminy oraz zmianę liczby
mieszkańców aglomeracji zachodzi potrzeba zaktualizowania granic i obszaru aglomeracji, a także rzeczywistej
liczby RLM na terenie aglomeracji.

Aglomeracja Kamienica Polska została wyznaczona na obszarze Gminy Kamienica Polska oraz na
niewielkiej długości kolektora przesyłowego pomiędzy miejscowościami Osiny oraz Kamienica Polska
położonego na terenie Gminy Poczesna na pograniczu z Gminą Kamienica Polska. Wyznaczana aglomeracja
Kamienica Polska obejmuje swym zasięgiem jedynie RLM powstające na terenie Gminy Kamienica Polska.

Za podstawę wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, przyjęto dokumenty, o których mowa w §
3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 roku
w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji tj.:

a) Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kamienica Polska –
przyjęte Uchwałą Nr 178/XXXVI/2017 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 25 września 2017 roku,

b) Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego przyjęte uchwałami Rady Gminy Kamienica Polska:

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego po północnej stronie ulicy
Kopalnianej w obrębie Kamienica Polska - Uchwała Nr 68/XII/2019 z dnia 27.11.2019 roku,

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego cztery wydzielone obszary położone
w miejscowości Kolonia Klepaczka, na północ od ulicy Transportowej - Uchwała Nr 154/XXVI/2013 z dnia
13.06.2013 roku,

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Rudnik Wielki
w rejonie ulicy Słonecznej - Uchwała Nr 145/XXV/2013 z dnia 24.05.2013 roku,

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Zawada w rejonie
ulicy Długiej - Uchwała Nr 135/XXIII/2013 z dnia 07.03.2013 roku,

5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Wanaty w rejonie
ulicy Spokojnej i Osińskiej - Uchwała Nr 134/XXIII/2013 z dnia 07.03.2013 roku,

6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Rudnik Wielki
w rejonie ulicy Sosnowej - Uchwała Nr 133/XXIII/2013 z dnia 07.03.2013 roku,

7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Rudnik Wielki
w rejonie ulicy Rzecznej - Uchwała Nr 44/VII/2011 z dnia 28.06.2011 roku,

8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Wanaty w rejonie
ulicy Karoliny - Uchwała Nr 43/VII/2011 z dnia 28.06.2011 roku,

9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Osiny na północ
od drogi wojewódzkiej nr 791 – Uchwała Nr 42/VII/2011 z dnia 28.06.2011 roku,

10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Wanaty
w rejonie ulicy Spokojnej - Uchwała Nr 41/VII/2011 z dnia 28.06.2011 roku,

11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Kamienica
Polska (w rejonie ulicy Konopnickiej i działek nr ew.:1357–1367/9) - Uchwała Nr 40/VII/2011 z dnia
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28.06.2011 roku,

12. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Kamienica
Polska w rejonie ulicy Magazynowej - Uchwała Nr 84/XVI/2012 z dnia 05.07.2010 roku,

13. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Kamienica
Polska w rejonie ulicy Kopalnianej - Uchwała Nr 206/XXVIII/2010 z dnia 28.04.2010 roku,

14. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru obejmującego miejscowość Zawisna - –
Uchwała Nr 65/VIII/2007 z dnia 16.10.2007 roku,

15. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w miejscowość Rudnik
Wielki – Uchwała Nr 64/VIII/2007 z dnia 16.10.2007 roku,

16. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w rejonie DK-1 - Uchwała
Nr 40/V/2007 z dnia 05.04.2007 roku,

17. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Kamienica
Polska-Romanów- Uchwała Nr 217/XXIX/2006 z dnia 27.09.2006 roku,

18. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w miejscowości Kamienica
Polska - Uchwała Nr 181/XXIV/2005 z dnia 29.12.2005 roku,

19. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w miejscowościach Zawada
i Kolonia Klepaczka - Uchwała Nr 154/XXI/2005 z dnia 28.06.2005 roku,

20. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w miejscowości Osiny -
Uchwała Nr 114/XVI/2004 z dnia 01.12.2004 roku,

c)Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamienica Polska na lata 2014-2017
z perspektywą do roku 2021 - Uchwała Nr 57/XIII/2015 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 23 września
2015 roku,

d) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kamienica Polska na lata 2020-2028 – przyjęta Uchwałą
Nr 72/XIII/2019 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 27 grudnia 2019 roku,

e) Harmonogram rzeczowo-finansowy dla zadania dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Katowicach
pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kamienica Polska w miejscowości Wanaty, Zawisna
i Kolonia Klepaczka”.

Wójt Gminy Kamienica Polska złożył wniosek o uzgodnienie nowych granic i obszaru aglomeracji
Kamienica Polska poprzez wyłączenie obszarów nieskanalizowanych oraz włączenie obszarów planowanych
do skanalizowania lub obszarów obecnie skanalizowanych, a nie ujętych w obecnej aglomeracji przez
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu. Wielkość aglomeracji
przekracza 2000 RLM, a zatem spełnia wymogi określone w art. 86 ust. 1 ustawy Prawo wodne.

Wszystkie wymienione w uchwale nazwy miejscowości są zgodne z wykazem urzędowych nazw
miejscowości.

Niniejsza uchwała ustala granice i obszar aglomeracji Kamienica Polska. Uchwała nie narusza obowiązków
gminy w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych wynikających z przepisów
o samorządzie gminnym.

Rada Gminy Kamienica Polska podejmuje niniejszą uchwałę po uzgodnieniu z Państwowym
Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Dyrektorem Zarządu Zlewni w Sieradzu pismem
PO.ZZŚ.5.417.50m.2020.BM z dnia 18 grudnia 2020 roku. W związku z brakiem występowania obszarów
ochrony przyrody wymienionych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz. U.
z 2020 roku, poz. 55) na terenie wyznaczanej aglomeracji Kamienica Polska nie jest wymagane jej uzgodnienie
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach.
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