
U C H W A t. A Nr ~O\lX~ 0 '1-5/09 
Rady Miejskiej w oszku 
z dnia 1 grudnia 2009r. 

w sprawie: wyrazenia opinii odnosnie projektu planu aglomeracji Toszek 

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorzqdzie gminnym 
(tekst jednolity Oz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pain. zm.) w zwiqzku z art. 43 
ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Oz.U. 2005 Nr 239, poz. 2019) 

Rada Miejska w Toszku 

postanawia, co nast~puje: 

§1 

Pozytywnie zaopiniowac przedlozony przez Marszafka Wojew6dztwa Slqskiego projekt 
planu aglomeracji Toszek, w stanowiqcym zatqcznik do niniejszej uchwaly. 

§2 

Wykonanie uchwaly powierza si~ Burmistrzowi T oszka 

§3 

Z dniem podj~cia niniejszej uchwaly traci moc uchwala Nr XXI/269/08 Rady Miejskiej 
w T oszku z dnia 18 listopada 2008r. W sprawie zaopiniowania projektu aglomeracji dla 
Miasta i Gminy T oszek. 

§4 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 
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CZESC OPISOWA PLANU "AGLOMERACJI TOSZEK". 

1. Wst~p. 

Propozycja planu "Aglomeracji Toszek" opracowana zostaJa na podstawie: 

Rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu 
wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Oz. U. z 2004 r. Nr 283. poz. 2841, 
zmiana Oz. U. z 2006 r. nr 199,poz. 1468), 

obowiqzujqcych Miejscowych Plan6w Zagospodarawania Przestrzennego 
poszczeg61nych safectw gminy Toszek oraz miasta Toszek, 

"Koncepcji programowo - przestrzennej gospodarki sciekowej dla Miasta i Gminy 
Toszek. 

"Aglomeracja Toszek" 

Aglomeracja Toszek w ca~osci umiejscowiona jest w obr~bie gminy miejsko-wiejskiej 
wchodzqcej w sktad powiatu gliwickiego. Powierzchnia Toszka wynosi ok. 9.850 ha, 
liczba mieszkaric6w ok. 11 tys. Gmina ma charakter typowo rolniczy - ponad 70 % 
powierzchni to utytki raine, zas okafo 17% stanowiq lasy. Zachodnia granica gminy 
T oszek pokrywa si~ z granicq wojew6dztw: slqskiego i opolskiego . 

2. Liczba mieszkancow w aglomeracji . 

"Aglomeracj~ Toszek" stanowiq skanalizowane oraz planowane do skanalizowania 
miejscowosci gminy Toszek oraz miasta Toszka. Faktyczna liczba mieszkanc6w 
w poszczeg61nych miejscowosciach wchodzqcych w sktad aglomeracji wynosi 5721 
mieszkanc6w i przedstawia si~ nast~pujqCO w poszczeg61nych miejscowosciach Gminy 
Toszek: 

Boguszyce 275 
Ciochowice 433 
Paw~owice 90 
Pisarzowice 387 
P~utniczka 284 
Sarn6w 396 
Miasto T oszek 3856 
Razem 5721 (stan na dzien 31. 12.2007r.) 

Ze wzgl~d6w techniczno - ekonomicznych nie przewiduje si~ pod~qczenia 
do aglomeracji 4235 os6b zamieszkujqcych w miejscowosciach, w ktorych drugosc 
ewentualnej sieci kanalizacyjnej w stosunku do liczby mieszkaric6w daje wskaznik duto 
mniejszy nit 120 mieszkanc6w I km sieci. Dla tych mieszkaricow planuje si~ budow~ 
indywidualnych przydomowych oczyszczalni sciek6w. Miejscowosci takie to: 
Kotliszowice - 281, Kotulin - 1234, Ligota T oszecka - 295, Paczyna - 1204, Paczynka 
- 151, Pni6w - 653, Praboszczowice - 181, Wilkowiczki - 236. 



3. Okreslenie Rownowaznej 
i docelowego. 

Liczby Mieszkancow dla stanu obecnego 

Rownowazna liczba mieszkanc
na co sklada si~: 

ow dla "Aglomeracji Toszek" wynosi 6341 RLM 

5721 RLM - z tytUfU faktycznej liczby mieszkanc6w aglomeracji z zameldowaniem 
statym, przYfqczonych do sieci kanalizacyjnej lub planowanych do przytqczenia 
w wyniku realizacji inwestycji , 
20 RLM - z tytulu turyst6w ( na terenie gminy znajdujq si~ pensjonaty 0 liczbie miejsc 
noclegowych dla 20 os6b); 
600 RLM - z tytulu obiekt6w uzytecznosci publicznej 

5721 + 20 + 600 =6341 RLM 

4. Miejscowosci, ktore b~d~ tworzye aglomeracj~: 

Boguszyce 
Ciochowice 
Pawlowice 
Pisarzowice 
Pluzniczka 
Sarn6w 
m. Toszek 

5. Dtugosci sieci kanalizacyjnej. 

rnugose istniejqcej w proponowanej aglomeracji sieci kanalizacyjnej odprowadzajqcej 
scieki komunalne wynosi 16,4 km kolektor6w kanalizacji sanitarnej. Na terenie 
projektowanej aglomeracji brak jest kanalizacji og6lnosplawnej. 

6. lIose osob podt~czonych do kanalizacji. 

W chwili obecnej do istniejctcego systemu kanalizacyjnego podlctczonych jest 
3616 mieszkanc6w z miejscowosci Pawlowice oraz miasta Toszka. 

7. lIose i jakose sciekow wytwarzanych w aglomeracji oraz sposob ich 
oczyszczania. 

Obecnie na terenie aglomeracji Toszek wytwarzanych jest 686,52 m3/d sciek6w 
komunalnych, z czego do oczyszczalni w Toszku za pomocq sieci kanalizacyjnej 
odprowadza si~ 455,28 m3/d sciek6w bytowych z budynk6w mieszkalnych i obiekt6w 
uzytecznosci publicznej, pozostafa ilose lj. ok. 230 m 3/d dostarczana jest do 
oczyszczalni beczkowozami asenizacyjnymi. 
W przyszlosci scieki te dostarczane b~dct do oczyszczalni nowo wybudowanymi 
kolektorami. 
SCieki oczyszczane Sq na przeptywowej oczyszczalni biologiczno - mechanicznej 
typu MGD, zlokalizowanej przy ul. Boguszyckiej . 
Oczyszczalnia 0 przepustowosci 1100 m3/d oparta jest 0 proces 
niskoobci~zonego osadu czynnego (dwa rownolegte ci~gi technologiczne, kazdy 
o przepustowosci 550m3/d). Zostata oddana do uZytku w 2007 r. Funkcjonuje na 



podstawie pozwolenia wodnoprawnego Nr WR.6224 -10106_(2) z dnia 7 sierpnia 2006 
r. zmienionego decyzjq Nr WR.6223-19/06_(2) z dnia 19 wrzesnia 2009 r., wydanego 
przez Starost~ Gliwickiego, waznego do dnia 30 czerwca 2017 r. Jest obiektem 
nowoczesnym, spefniajqcym stawiane obecnie normy oczyszczania sciek6w. Ponizsza 
tabela przedstawia wskazniki (srednioroczne za rok 2007) dla sciek6w surowych 
wprowadzanych do oczyszczalni sieciq kanalizacyjnq i dowozonych beczkowozami oraz 
wskazniki dla sciek6w oczyszczonych wyptywajqcych z oczyszczalni. 

Wskaznik z miasta Scieki z beczek \ Scieki oczyszczone I 
16300 I 1050BZTS(mg0211) -

443 2184 82.6ChZT(mgO~I) 
<10Zawiesiny ogolne (mg/l) 38791 

Azot ogolny(mgN/I) 88,4 154,6 60,2 
Fosfor ogolny(mgPII) 1,649,15 17,2 

----~-~ 

8. Informacja 0 rodzaju, ilosci i sktadzie sciek6w przemystowych odprowadzanych 
do kanalizacji miejskiej przez zaktady przemystowe. 

Na obszarze aglomeracji brak jest zaktad6w odprowadzajqcych scieki przemystowe 
do kanalizacji oraz nie planuje si~ w przysztosci wlqczania takich zaktad6w. 
Z obowiqzujqcych zapis6w Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla 
gminy Toszek wynika, iz w terenie projektowanej aglomeracji nie dopuszcza si~ budowy 
zaktad6w przemystowych. 

9. 	 Liczba mieszkatic6w aglomeracji przewidywana do podt~czenia w wyniku 
przedsi~wzi~c uj~tych w projekcie planu aglomeracji. 

W wyniku realizacji planowanych przedsi~wzi~c przewiduje si~ do podtqczenia do 
kanalizacji 2105 mieszkanc6w. 

Boguszyce 275 
Ciochowice 433 
Pisarzowice 387 
Ptuzniczka 284 
Sarn6w 396 
POtnocna cz~sc m. Toszka ul. Oracze, Konopnickiej, Harcerska, Sarnowska 
i Wiejska 	 330 

Razem 	 2105 

10. Dtugosc sieci kanalizacji sanitarnej planowanej do wybudowania. 

Planuje si~ wykonanie 17 km sieci kanalizacyjnej odprowadzajqcej scieki komunalne 
do oczyszczalni. 

11.lnformacja 0 zachowaniu wskaznika dtugosci sieci =120 M I km sieci. 

Zgodnie z danymi zawartymi w punkcie 8 i 9 wskaznik dtugosci sieci zdefiniowany jako 
iloraz liczby mieszkanc6w planowanych do podtqczenia w okresie do konca 2015 roku 

dfugosci planowanej do budowy sieci umozliwiajqcej takie podfqczenie dla 
proponowanej nAglomeracji Toszek" wynosi 123,8 M/km. 
i 



Do wykonania w obr~bie proponowanej aglomeracji planowane jest 17 km 
kolektor6w, kt6re umozliwi podlqczenie dodatkowo 2105 os6b. Wynika z tego, ze 
zachowany jest wymagany minimalny wskaznik 120M/km gdyz: 

2105 mieszkanc6w : 17 km = 123,8 M/km. 

12. Informacja ° obszarach chronionych. 

Na terenie planowanej aglomeracji brak jest obszar6w zwolnionych 
z dotrzymania wskai:nika dlugosci sieci. 

13.lnformacja ° potrzebie modernizacji oczyszczalni. 

Uruchomiona w roku 2007 nowa oczyszczalnia sciek6w nie wymaga rozbudowy ani tez 
modernizacji. Oczyszczalnia jest w stanie przyjetC i oczyscic planowanet ilosc sciek6w. 
Oczyszczone scieki spetniajet obecnie obowietzujetce normy, a otrzymane pozwolenie 
wodno prawne obowietzuje na lata 2007- 2017. 

14. Nazwa odbiornika sciek6w oczyszczonych. 

Oczyszczone scieki z oczyszczalni przy ul. Boguszyckiej odprowadzane set do Potoku 
Toszeckiego w km : 7+908 ( dzialka nr 41/15 ), stanowietcego prawobrzezny dopfyw 
rzeki Krodnicy. 




