Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia .................... 2016 r.
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie
wyznaczenia aglomeracji "Namysłów" na obszarze gmin: Domaszowice, Namysłów, Świerczów
i Wilków i likwidacji dotychczasowej aglomeracji "Namysłów"
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 43 ust. 2b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 r., poz. 469, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:
§ 1. Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie
wyznaczenia aglomeracji „Namysłów” na obszarze gmin: Domaszowice, Namysłów, Świerczów
i Wilków i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Namysłów”, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady
Lucyna Medyk
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Załącznik do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia....................2016 r. -PROJEKTZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
UCHWAŁA NR /2016
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia
2016 r.
w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Namysłów” na obszarze gmin: Domaszowice, Namysłów,
Świerczów i Wilków i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Namysłów”
Na podstawie art. 18 pkt 1 i 20 ustawy z dnia 5 czerwca
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 486), art. 43 ust. 2a i 2b ustawy z
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 2
o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
Sejmik Województwa Opolskiego uchwala, co następuje:

1998 r. o samorządzie województwa
dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
(Dz. U. Nr 32, poz. 159 z późn. zm.)

§1
1.Wyznacza się aglomerację „Namysłów” położoną na obszarze gmin: Domaszowice, Namysłów,
Świerczów, Wilków.
2. W skład aglomeracji „Namysłów” wchodzą następujące miejscowości:
1) W gminie Domaszowice: Strzelce, Gręboszów;
2) W gminie Namysłów: Jastrzębie, Ziemiełowice, Łączany, Rychnów, Kamienna, Józefków,
Michalice, Objazda, Kowalowice, Smogorzów, Nowe Smarchowice, Smarchowice Wielkie, Ligotka,
Smarchowice Małe, Namysłów;
3) W gminie Świerczów: Świerczów, Biestrzykowice;
4) W gminie Wilków: Idzikowice, Jakubowice, Wilków, Krzyków.
3. Równoważna liczba mieszkańców (RLM) aglomeracji „Namysłów” wynosi 37 285.
4. Ścieki komunalne z obszaru aglomeracji „Namysłów” oczyszczane są na oczyszczalni
zlokalizowanej w miejscowości Namysłów.
§2
Granice i obszar aglomeracji „Namysłów” określone są na mapie w skali 1:10 000, stanowiącej
załącznik do niniejszej uchwały.
§3
Likwiduje się aglomerację „Namysłów” wyznaczoną rozporządzeniem Nr 0151/P/40/08 Wojewody
Opolskiego z dnia 24 października 2008 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Namysłów” na
obszarach gmin Namysłów, Domaszowice, Świerczów, Wilków (Dziennik Urzędowy Wojewody
Opolskiego z 2008 r. Nr 82, poz. 2009).
§4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Opolskiego.
§5
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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UZASADNIENIE
Zgodnie ze zmienionym brzmieniem art. 43 ust. 2a i 2b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z póź. zm.) przez art. 146 pkt. 3 lit a ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, (w brzmieniu sprzed dnia 24 października 2013 r.),
organem uprawnionym do wyznaczenia aglomeracji w drodze uchwały jest sejmik województwa.
W celu spełnienia obowiązku, nałożonego przez art. 18 pkt. 1 i 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 486) oraz art. 43 ust. 2a i 2b ustawy z dnia 18
lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469z późn. zm) Sejmik Województwa, zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru
i granic aglomeracji (Dz.U. z 2014 r., poz. 995) wyznacza aglomerację o równoważnej liczbie
mieszkańców powyżej 2000 w drodze uchwały, po przekazaniu do uzgodnienia projektu tejże uchwały
z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej i właściwym regionalnym dyrektorem
ochrony środowiska oraz po zasięgnięciu opinii zainteresowanych gmin.
Burmistrz Namysłowa pismem z dnia 19.05.2016 r. znak GK.6324.11.2015 zwrócił się do Marszałka
Województwa Opolskiego o likwidację aglomeracji „Namysłów”, wyznaczonej rozporządzeniem
Nr 0151/P/40/08 Wojewody Opolskiego z dnia 24 października 2008 r. w sprawie wyznaczenia
aglomeracji „Namysłów” na obszarach gmin Namysłów, Domaszowice, Świerczów, Wilków i
uchwalenia przez Sejmik Województwa nowych granic i obszaru aglomeracji Namysłów.
Niniejsza zmiana podyktowana jest poważnym zagrożeniem niedotrzymania wymaganych
wskaźników, wynikających między innymi ze stale zmniejszającej się liczby mieszkańców w gminach.
W związku z czym wyłącza się z aglomeracji wisie: Pągów, Domaszowice, Miodary, Nowy Folwark,
Smarchowice Śląskie, Barzyna oraz Ligota Książęca. Inwestycje kanalizacyjne na wyłączanym obszarze
stały się nieuzasadnione technicznie i ekonomicznie.
Obecnie tworzona aglomeracja „Namysłów” jest w całości położona na terenie gmin: Domaszowice,
Namysłów, Świerczów i Wilków. W skład aglomeracji wchodzą: w gminie Domaszowice: Strzelce,
Gręboszów, w gminie Namysłów: Jastrzębie, Ziemiełowice, Łączany, Rychnów, Kamienna, Józefków,
Michalice, Objazda, Kowalowice, Smogorzów, Nowe Smarchowice, Smarchowice Wielkie, Ligotka,
Smarchowice małe, Namysłów, w gminie Świerczów: Świerczów, Biestrzykowice, w gminie Wilków:
Idzikowice, Jakubowice, Wilków, Krzyków.
Liczba rzeczywistych mieszkańców aglomeracji „Namysłów” wynosi ogółem 25 561 osób. Ze
zbiorczej sieci kanalizacyjnej podłączonej do oczyszczalni Namysłów, korzysta około 24 322 osób.
Część obszaru aglomeracji „Namysłów” leży w obrębie obszarów prawnie chronionych, w rozumieniu
ustawy o ochronie przyrody: „Lasy Stobrawsko – Turawskie” oraz w strefie ochronnej ujęć wody
obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i pośredniej.
Aglomeracja oparta jest o mechaniczno - biologiczną oczyszczalnię ścieków z podwyższonym
usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P), zlokalizowaną przy ul. Grunwaldzkiej 52 w Namysłowie.
Średnia przepustowość oczyszczalni Qśrd = 8 500 m3 /d. Obecne średnie obciążenie oczyszczalni wynosi
ok. 4 194 m3 /d. Obecnie systemem kanalizacyjnym odprowadzane są do oczyszczalni ścieki bytowogospodarcze oraz ścieki przemysłowe w ilości 1 011 m3 /d. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest
rzeka Widawa (za pośrednictwem 300 m odcinka rzeki Młynówki Namysłowskiej) w km 63+900.
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