UCHWAŁA NR XI/ 54/ 15
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘCZYCY
z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie zaopiniowania propozycji Planu Aglomeracji Łęczyca
Na podstawie art. 43 ust.2b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. 2012 r., poz. 145 z późn. zm.1)
w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz.
594, zm.: z 2013 r., poz. 645 i 1318, z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) Rada Miejska w Łęczycy uchwala, co
następuje:
§ 1. Opiniuje się w dniu 29 czerwca 2015 roku plan aglomeracji Łęczyca stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łęczyca.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Łęczycy.

Przewodniczący Rady Miasta
Zenon Koperkiewicz

1] Zm.

z 2010 r. Nr 44, poz. 253, z 2012 r. poz. 951 i 1513, z 2013 r. poz. 21 i 165 oraz z 2014 r. poz. 659, 822, 850 i 1146.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/ 54/ 15
Rady Miejskiej w Łęczycy
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Propozycja
planu aglomeracji
ŁĘCZYCA
(podać nazwę aglomeracji#)
powiat
ŁĘCZYCKI
województwo
ŁÓDZKIE
Część opisowa
1. Podstawowe informacje na temat aglomeracji#
1. Nazwa aglomeracji: Łęczyca
2. Wielkość RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem / uchwałą: 26981na podstawie
Rozporządzenia nr 9/08 Wojewody Łódzkiego z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie wyznaczenia
aglomeracji Łęczyca
3. Wielkość RLM aglomeracji planowanej do wyznaczenia: 19 074
4. Gmina wiodąca w aglomeracji: Łęczyca
5. Gminy w aglomeracji: Łęczyca
6. Wykaz nazw miast i/lub miejscowości w aglomeracji, zgodnie z dołączonym do wniosku załącznikiem
graficznym# : Łęczyca
7. Wykaz nazw miejscowości dołączanych do obszaru aglomeracji: 8. Wykaz nazw miejscowości wyłączanych z obszaru aglomeracji 9. Nazwa miejscowości, w której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków - Łęczyca
2. Adres wnioskodawcy (gminy, gminy wiodącej w aglomeracji)

Miejscowość: Łęczyca

Ulica, nr: Konopnickiej 14

Gmina: Łęczyca

Powiat: Łęczycki

Województwo: Łódzkie
Telefon: 27 721 03 00

Fax: 24 721 03 01

e-mail do kontaktu bieżącego: mzasada@leczyca.info.pl
3. Dane kontaktowe osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku

1. Imię i nazwisko: Magdalena Zasada
2. Telefon: 24 721 03 37
3. 14.4Fax: 24 721 03 01
4. E-mail: mzasada@leczyca.info.pl
4. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji
Lp.

Wyszczególnienie

Nie#

Tak5

1

2

3

4
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Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych
Inne (wymienić)

4
5

x
x
x
x

1. Uchwała nr VIII/64/03 Rady Miasta Łęczyca z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „B” położonego po południowej stronie ulicy Kaliskiej
w Łęczycy (opublikowana w Dzienniku Urzędowym woj. Łódzkiego nr 206, poz. 1957 z dnia 26.07.2003 r.)
2. Uchwała nr X/87/03 Rady Miasta Łęczyca z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczyca (opublikowana w Dzienniku Urzędowym woj. Łódzkiego nr
232, poz. 2170 z dnia 22.08.2003 r.)
3. Uchwała nr 276/XXXIX/2001 Rady Miasta Łęczyca z dnia 26 października 2001 r. w sprawie przyjęcia
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczyca.
4. Uchwała nr XLI/278/14 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Łęczycy.
5. Uchwała nr XXXIII/399/05 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 27 października 2005 roku w sprawie
uchwalenia Programu Ochrony Środowiska Miasta Łęczyca.
Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w obrębie aglomeracji
4.1. Informacje na temat długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających
z istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających
z sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie zostały pozyskane środki finansowe
Tabela

1.

Lp.

Kanalizacja istniejąca

Długość
[km]

1

2

3

1

Sanitarna grawitacyjna

29,6

2

Sanitarna tłoczna

1,4

3

Ogólnospławna
grawitacyjna

0

4

Ogólnospławna tłoczna

0

Razem

Sieć

istniejąca

Liczba osób korzystających z istniejącej
kanalizacji
Osoby
czasowo
Sumaryczna
Mieszkańc
liczba osób
przebywające
y
[kol 4 + kol 5]
na terenie
aglomeracji#
4

5

6

Uwagi

7

14 362
14 492

31,0

14 362

14 492

W obrębie aglomeracji zamieszkuje 14.492 osób. Na dzień dzisiejszy z sieci kanalizacyjnej korzysta 99,1 %
mieszkańców (14.362 osób). Pozostałe 0,9 % (130 osób) nie korzysta z istniejącej sieci kanalizacyjnej.
Osoby te mają możliwość korzystania z układu zbiorczego ale korzystają z przydomowych oczyszczalni
ścieków.
100 osób obsługiwanych są przez systemy indywidualne (30 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków – 0,69
%), a 30 osób jest obsługiwane przez tabor asenizacyjny (0,21 % mieszkańców aglomeracji).
Tabela 2. Sieć, na której wykonanie zostały pozyskane środki finansowe
Lp.

Kanalizacja istniejąca

Długość
[km]

Liczba osób korzystających z istniejącej
kanalizacji
Mieszkańc
Osoby
Sumaryczn
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finansowania)
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1

2

3

1

Sanitarna grawitacyjna

2

Sanitarna tłoczna

3

Ogólnospławna
grawitacyjna

4

Ogólnospławna tłoczna

czasowo
przebywające
na terenie
aglomeracji#

4

5

627

0,7

0,7

Razem

y

a
liczba osób
[kol 4 +
kol 5]
6

7

627

Dofinansowanie
z Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego
RPO woj.
Łódzkiego na lata
2007-2013

627

627

4.2. 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.
Przedsięwzięcia w zakresie budowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych prowadzone w obszarze granic
aglomeracji Łęczyca zostały w całości zrealizowane. Teren aglomeracji w 100% skanalizowany. Mamy tu do
czynienia z aglomeracją o zakończonym procesie inwestycyjnym.
4.2.1.
Sieć
na 1 km sieci#.

kanalizacyjna

o wskaźniku

długości

sieci

nie mniejszym

niż

120 osób

Wykaz miast i/lub miejscowości wchodzących w skład aglomeracji, w obrębie których
planuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……
Lp.

Kanalizacja planowana do
wykonania

Długość
[km]

1

2

3

1

Sanitarna grawitacyjna

0

2

Sanitarna tłoczna

0

3

Ogólnospławna grawitacyjna

0

4

Ogólnospławna tłoczna

0

Razem

Liczba osób, które zostaną podłączone do planowanej
do wykonania kanalizacji
Osoby czasowo
Sumaryczna
przebywające na
Mieszkańcy
liczba osób
terenie
[kol 4 + kol 5]
#
aglomeracji
4

5

0

0

6

Uwagi

7

0

0

0

Wskaźnik długości sieci > 120 mieszkańców na 1 km sieci
Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru
o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na 1 km sieci).
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]
0
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie
aglomeracji, którzy będą obsługiwani przez planowaną do wykonania sieć 0
kanalizacyjną [kol. 6 - razem]
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo
przebywających na terenie aglomeracji [kol. 6 - razem] / długość sieci kanalizacyjnej 0
planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]
4.2.2. Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na 1 km sieci.
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Wykaz miast i/lub miejscowości (wchodzących w skład aglomeracji), w obrębie których planuje się wykonanie siec
objęty formą ochrony przyrody zgodnie z ustawą o ochronie przyrody – określić jakiej; teren strefy ochronnej ujęci
.........................................................................................................................................................................................
Lp.

Kanalizacja planowana do
realizacji

Długość
[km]

1

2

3

1

Sanitarna grawitacyjna

2

Sanitarna tłoczna

Liczba osób, które będą obsługiwane przez
planowaną do wykonania kanalizację
Osoby czasowo
sumaryczna
przebywające na
liczba osób
mieszkańcy
terenie
[kol 4 + kol 5]
6
aglomeracji
4

5

6

Uwagi

7

Razem

Wskaźnik długości sieci 90÷120 mieszkańców na 1 km sieci
Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru
o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na 1 km sieci)
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie
aglomeracji, którzy będą obsługiwani przez planowaną do wykonania sieć
kanalizacyjną [kol. 6 - razem]
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo
przebywające na terenie aglomeracji [kol. 6 - razem]/długość sieci kanalizacyjnej
planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]
Obszary wyłączone:
1. Z terenu aglomeracji został wyłączony obszar położony na wschód od starego koryta rzeki Bzura, który
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczycy został objęty ustaleniami
strefy ochrony ekologicznej. Na terenie obowiązuje zakaz zabudowy, adaptacja czasowa. Na niewielkim obszarze
dopuszcza się zabudowę w ograniczonym zakresie tj. ogrody działkowe, tereny sportowe.
2. Z terenu aglomeracji wyłączone zostało również Osiedle Królów Polskich. Do 2015 r. nie planuje się na tym
obszarze budowy kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z Uchwała Nr 338/XLV/2002 Rady Miasta Łęczyca z dnia
12 czerwca 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów „A”
i „C” położonych po północnej stronie ulicy Kaliskiej na odcinku od torów kolejowych do ul. 60 Pułku Piechoty
Wielkopolskiej w Łęczycy (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Łódzkiego nr 199, poz. 2848 z dnia
14.08.2002 r.) mieszkańcy korzystają z przydomowych oczyszczalni ścieków.
4.3. Informacje na temat długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej oraz liczby osób korzystających 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
i planowana

Długość
[km]

1

2

3

1

Sanitarna grawitacyjna

29,6

2

Sanitarna tłoczna

1,4

3

Ogólnospławna
grawitacyjna

0

4

Ogólnospławna tłoczna

0

Razem

Liczba osób korzystających z kanalizacji po
dostosowaniu aglomeracji do warunków określonych
w Dyrektywie 91/271/EWG
Osoby czasowo
sumaryczna
przebywające na
liczba osób
mieszkańcy
terenie
[kol 4 + kol 5]
6
aglomeracji
4

14492

31
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14492

5

6

Uwagi

7

14492

14492
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6. Opis gospodarki ściekowej w aglomeracji
6.1. Informacje na temat oczyszczalni ścieków.#
Nazwa oczyszczalni ścieków: Oczyszczalnia Ścieków dla m. Łęczyca
Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres): 99-100 Łęczyca, ul. 18-go Stycznia
Dane kontaktowe (telefon, e-mail, fax):
24 721-61-80
Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska (data, znak, oznaczenie
organu, termin ważności decyzji): ROS. 6223/Z-1/04 z 30.12.2004, Starostwo Powiatowe w Łęczycy (ważne
do 30.12.2014)
Oczyszczalnia przyjmuje ścieki spoza aglomeracji. Ścieki przyjęte w 2013 r. z Gminy Góra Świętej
Małgorzaty - 32826 m3.
Przepustowość oczyszczalni:
średnia [m3 /d]: 6000
maksymalna godzinowa [m3 /h]: 4800
maksymalna roczna [m3 /rok]: 4204800
Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: 27000
Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni
w ostatnim sprawozdaniu z realizacji KPOŚK:

ścieków,

zgodnie

z danymi

przedłożonymi

Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m3 /d]: 2881
Ścieki dowożone [m3 /d]: 13,3
Średnie obciążenie oczyszczalni [m3 /d]: 2894
Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m3 /rok]: 1056348
Przewidywane średnie obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji
sanitarnej [m3 /d]: 3000
Przewidywana ilość ścieków oczyszczanych w roku po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji
sanitarne [m3 /rok]: 1095000

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych
Wskaźnik

Wartość
(średnioroczna z pomiarów)

Uwagi

1

2

3

552
941
484
16,82
93,7

…………
…………
…………
…………
…………

BZT5 [mgO2 /l]
ChZTCr [mgO2 /l]
Zawiesina ogólna [mg/l]
Fosfor ogólny [mgP/l]
Azot ogólny [mgN/l]

Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych#
Wskaźnik
1
BZT5 [mgO2 /l]
ChZTCr [mgO2 /l]

Wartość lub % redukcji
zgodnie z pozwoleniem
wodnoprawnym
2
15,0
125,0
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Wartość
(średnioroczna z pomiarów)
3
6,63
34,4
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Zawiesina ogólna [mg/l]
Fosfor ogólny [mgP/l]
Azot ogólny [mgN/l]

35,0
2,0
15,0

5,6
0,387
10,77

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:
Nazwa cieku: stare koryto rzeki Bzura

Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków
oczyszczonych: km 4+00

Współrzędne geograficzne wylotu: 190 12' 26'', 520 03' 49''
Typ oczyszczalni ścieków#
B - oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków
Non B - oczyszczalnia biologiczna niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków
PUB1 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N),
fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji ≥ 100 000
RLM
non PUB1 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków
w zakresie usuwania N i/lub P
PUB2 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), PUB2
fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji < 100 000
RLM
non PUB2 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków
w zakresie usuwania N i/lub P

Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu budowy, rozbudowy lub
modernizacji oczyszczalni:
Wymagany efekt oczyszczania ścieków, jest osiągany zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym oraz
wymogami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla
środowiska wodnego. Oczyszczalnia obsługująca aglomerację jest przystosowana do usuwania 100%
ładunku zanieczyszczeń powstających w aglomeracji.
6.2. Informacje dotyczące indywidualnych systemów oczyszczania ścieków obsługujących mieszkańców
aglomeracji

Podstawowe informacje na temat istniejących na terenie aglomeracji indywidualnych systemów
oczyszczania ścieków oraz zamierzeń inwestycyjnych w tym zakresie:
Na terenie aglomeracji nie występują indywidualne systemy oczyszczania ścieków i nie planuje sie ich
realizacji.
6.3. Informacje dotyczące końcowego punktu zrzutu (w przypadku braku oczyszczalni ścieków na
terenie aglomeracji)

Końcowy punkt zrzutu:
Nazwa aglomeracji, do której będą
odprowadzane ścieki:

Współrzędne geograficzne końcowego
punktu zrzutu:
………………………………………………
………………………………………
……………………………………
Nazwa oraz typ oczyszczalni ścieków, do której będą odprowadzane ścieki komunalne:
………………………………………………………….………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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6.4. Informacje o średniej dobowej ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie
aglomeracji oraz ich składzie jakościowym.

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji [m3 /d]: 1693,2
Wskaźnik

Wartość wskaźnika
zanieczyszczeń

Uwagi

1

2

3

552
941
484
16,82
93,7

…………
…………
…………
…………
…………

BZT5 [mgO2 /l]
ChZTCr [mgO2 /l]
Zawiesina ogólna [mg/l]
Fosfor ogólny [mgP/l]
Azot ogólny [mgN/l]

6.5. Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady
do systemu kanalizacji zbiorczej.

Wykaz zakładów przemysłowych oraz określenie charakteru zakładów usługowych podłączonych do
systemu kanalizacji zbiorczej:
IPM COMFORT - recykling butelek „PET”, ZOZ w Łęczycy – szpital powiatowy, De Heus –
mieszalnia pasz, HTL Lancet – przetwórstwo tworzyw sztucznych
Ilość ścieków przemysłowych (powstających w zakładach przemysłowych i usługowych),
odprowadzanych do kanalizacji [m
3 /d] 498,0
Ładunek zanieczyszczeń
Wartość wskaźnika
Wskaźnik
odprowadzany w ciągu doby
zanieczyszczeń
[g/d]
1
2
3
BZT5 [mgO2 /l]
552
274896
ChZTCr [mgO2 /l]
941
nie dotyczy
Zawiesina ogólna [mg/l]
484
nie dotyczy
Fosfor ogólny [mgP/l]
16,87
nie dotyczy
Azot ogólny [mgN/l]
93,7
nie dotyczy
……………
…………
nie dotyczy
6.6. Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.

Wykaz zakładów przemysłowych oraz określenie charakteru zakładów usługowych planowanych do podłączenia do
……………………………………………………………………………………………………………………………
Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady planowane do podłączenia do
kanalizacji [m3 /d]: ………………………………………………………………………..
Wskaźnik
1
BZT5 [mgO2 /l]
ChZTCr [mgO2 /l]
Zawiesina ogólna [mg/l]
Fosfor ogólny [mgP/l]
Azot ogólny [mgN/l]
……….

Wartość wskaźnika
zanieczyszczeń
2
…………
…………
…………
…………
…………
…………
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Ładunek zanieczyszczeń
odprowadzany w ciągu doby
przez zakłady planowane do
podłączenia [g/d]#
3
…………..
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
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6.7. Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.

Wyszczególnienie:
Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej
(pkt 5.1 Tab. 1 kol. 4)
Liczba mieszkańców, planowanych do przyłączenia do sieci
kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały
pozyskane
(pkt 5.1 Tab. 2 kol. 4)
Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej
sieci kanalizacyjnej (pkt 5.2.1 kol. 4 + pkt 5.2.2 kol. 4)
Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci
kanalizacyjnej (pkt 5.1 Tab. 1 kol. 5)
Liczba osób czasowo przebywających, planowanych do przyłączenia do
sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały
pozyskane (pkt 5.1 Tab. 2 kol. 5)
Liczba osób czasowo przebywających planowanych do podłączenia do
projektowanej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.2.1 kol. 5 + pkt 5.2.2 kol. 5)
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku
ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe
korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 6.5 / 60 g/d]
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku
ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe
i usługowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt
6.6 / 60 g/d]
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
Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma)

RLM
14492

4582

19074

Podsumowanie:
Aglomeracja spełniać będzie wymagania Dyrektywy 91/271/EWG:
a) Aglomeracja wyposażona jest w oczyszczalnię ścieków komunalnych spełniającą wymagania art. 5.2 Dyrektywy
ściekowej. Ścieki oczyszczone odprowadzane z oczyszczalni są zgodne z wymaganiami Prawa wodnego
i rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków
do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego,
b) oczyszczalnia obsługująca Aglomerację przystosowana jest do usuwania 100% ładunku zanieczyszczeń
powstających w aglomeracji (obciążenie instalacji, wg projektu, określone jako RLM – 27 000),
c) zapewnione oczyszczanie 100% ilości ścieków powstałych w aglomeracji („przepustowość instalacji” – 6 000
m3 /db, „ maksymalna roczna” – 4 204 800 m3 /rok). W 2013 roku oczyszczono na instalacji 1 056 348 m3 /rok
d) cały ładunek organiczny (określony w RLM) z Aglomeracji jest i będzie zbierany przez system kanalizacyjny
i doprowadzany do oczyszczenia,
e) sieć kanalizacyjna pokrywa 100% obszaru aglomeracji. Prognozuje się, że procent skanalizowania aglomeracji
w roku 2015 (%RLM korzystających z systemu kanalizacyjnego w 2015 r.) powinien wynosić 100% RLM,
f) aglomeracja o zakończonym procesie inwestycyjnym.
g) wskaźnik koncentracji dla Aglomeracji kształtować się na poziomie 467,5 Mk/km,
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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.
Ujęcie wody nie znajduje się w obrębie aglomeracji.

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.

………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. Informacje o formach ochrony przyrody, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające nazwę
formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony
przyrody.

Lp.

Nazwa pomnika
przyrody
(jak w akcie
prawnym
o ustanowieniu)

1
Dąb szypułkowy

2
Glediczja
trójcierniowa

3
Lipa
drobnolistna

Data
utworzenia
pomnika
przyrody

Obowiązująca podstawa prawna wraz
z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu
prawnego

Uchwała Nr 334/XLIV/2002 Rady Miasta
Łęczyca z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie uznania na terenie miasta
Łęczycy drzew za pomniki przyrody
dotychczas nie figurujące w rejestrze
2002-04-12 pomników przyrody.
Uchwała Nr 334/XLIV/2002 Rady Miasta
Łęczyca z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie uznania na terenie miasta
Łęczycy drzew za pomniki przyrody
dotychczas nie figurujące w rejestrze
2002-04-12 pomników przyrody.
Uchwała Nr 334/XLIV/2002 Rady Miasta
Łęczyca z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie uznania na terenie miasta
Łęczycy drzew za pomniki przyrody
dotychczas nie figurujące w rejestrze
2002-04-12 pomników przyrody.

10. Poprawność wykonania części graficznej.
Lp.
1

1
2
3
4
5
6

Wyszczególnienie

Nie#

Tak12

2

3

4

Część graficzna została wykonana na mapie topograficznej
w skali 1: 10 000, a w przypadku jej braku - w skali 1:25 000.
Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar objęty
i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej).
Oznaczono znajdujące się na terenie aglomeracji oczyszczalnie
ścieków komunalnych, do których odprowadzane są (bądź
odprowadzane będą) ścieki komunalne.
Oznaczono granice administracyjne gminy / gmin zgodne
z danymi z państwowego rejestru granic.
Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny
ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej.
Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód
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X
X
X
X
X
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7
8
9

śródlądowych.
Oznaczono granice terenów objętych formami 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.
Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej.
Część graficzna została podpisana przez osobę upoważnioną do
reprezentowania gminy (gminy wiodącej).

X
X
X

Zaznaczenie jednej odpowiedzi „NIE” świadczy o niewłaściwym wykonaniu załącznika graficznego do
wniosku o wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji. Tak wykonany dokument – mapa nie może być podstawą
do pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Załącznik graficzny wymaga poprawienia. Odpowiedzi „NIE
DOTYCZY”
mogą
wystąpić
jedynie
w wierszach Nr 5, 6 i 7
Podpisy osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy

(data, imię i nazwisko /pieczęć imienna/ podpis)

Id: 6D742683-9804-4EC9-B731-7E1EC2AF06A1. Podpisany

(pieczęć Wnioskodawcy)

Strona 10

Id: 6D742683-9804-4EC9-B731-7E1EC2AF06A1. Podpisany

Strona 11

