Projekt
z dnia 27 kwietnia 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ………………………
RADY MIEJSKIEJ W KUŹNI RACIBORSKIEJ
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XII/114/2019 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 października
2019 r. w sprawie wyznaczenia obszaru, wielkości i granic Aglomeracji Kuźnia Raciborska (Dz.Urz.
Woj. Śl. z 2019 r. poz. 7365)
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 ze zm.) w związku z art. 87 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 310), w związku z § 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej
z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1586)
Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej
uchwala:
§ 1.
W uchwale nr XII/114/22019 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie wyznaczenia obszaru, wielkości i granic Aglomeracji Kuźnia Raciborska (Dz.Urz. Woj. Śl. z 2019 r.
poz. 7365) zmienia się § 2, który otrzymuje brzmienie:
"§ 2.
1. Opis aglomeracji:
1) Informacje podstawowe:
a) długość istniejącej kanalizacji: 27,07 km,
b) długość planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej: 15,30 km,
c) liczba stałych mieszkańców w aglomeracji: 6 405 RLM,
d) liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji: 40 RLM,
e) RLM z przemysłu obsługiwana przez sieć kanalizacyjną: 320 RLM,
f) wskaźniki koncentracji dla kanalizacji planowanej do budowy: wskaźnik długości sieci 90 ÷
120 mieszkańców na 1 km sieci: 91,
g) oczyszczalnia ścieków: istniejąca oczyszczalnia ścieków w Kuźni Raciborskiej, zlokalizo-wana
w miejscowości Kuźnia Raciborska przy ulicy Klasztornej 45, z obciążeniem 5 630 RLM.
2) System gospodarki ściekowej:
a) średnia dobowa ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji: 312 m3/d,
b) skład jakościowy ścieków surowych zawiera szczegółowy opis aglomeracji,
c) przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków:średnia [m3/d]: 800maksymalna godzinowa [m3/h]:
360maksymalna roczna [m3/rok]: 321 200
d) ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji
zbiorczej zawiera szczegółowy opis aglomeracji,
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e) nazwy zakładów, których podłączenie do systemy kanalizacji zbiorczej jest planowane: brak zakładów
planowanych do podłączenia.
3) Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji:
a) liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej: 4 993 RLM,
b) liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej

1 388 RLM,

c) liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej: 40 RLM,
d) Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadza-nych przez
zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej: 320 RLM,
e) liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, korzy-stających
z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych (przydomowe oczyszczalnie ścieków),
nieplanowanych do podłączenia do sieci, określona na podstawie rejestrów prowadzonych przez gminę:
24 RLM,
f) Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma): 6 765 RLM.
4) Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie
zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywi-dualnych lub innych
rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska, jak w przy-padku systemów kanalizacji
zbiorczej: 1,92 m3/dobę.
5) Inne informacje:
a) strefy ochronne ujęć wody: zawiera szczegółowy opis aglomeracji,
b) obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych: zawiera szczegółowy opis aglomeracji,
c) formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody: aglomeracja graniczy z niektórymi obszarami ochrony przyrody, z niektórymi w pewnej części
się pokrywa, na jej terenie znajdują się także pomniki przyrody - dane wraz z aktami prawnymi je
ustanawiającymi zawiera szczegółowy opis aglomeracji.
2. Integralną częścią uchwały jest szczegółowy opis aglomeracji zawierający podstawowe informacje
dotyczące charakterystyki aglomeracji, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały oraz mapa aglomeracji
określająca jej granice i położenie w stosunku do najważniejszych obiektów infrastruktury i obszarów
infrastruktury chronionych, stanowiąca załącznik nr 2 do Uchwały."
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.
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