
UCHWAŁA XIV/116/2016
RADY GMINY OLSZANKA

z dnia 18 marca 2016 r.

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie 
wyznaczenia  aglomeracji „Brzeg”

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z  2015r., poz. 1515, zm.: Dz. U z  2015r., poz. 1890 ) oraz art. 43 ust. 2b ustawy z dnia   18 lipca 
2001r. - Prawo wodne ( Dz. U. z 2015r., poz. 469 zm. Dz. U. z 2015r., poz. 1590, poz. 1642, poz. 2295 ) i 
§ 4 ust. 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie sposobu wyznaczania 
obszaru i granic aglomeracji ( Dz. U. z 2014r., poz. 995 )  Rada Gminy Olszanka uchwala co następuje:

§ 1. Opiniuje się pozytywnie propozycję planu aglomeracji „Brzeg” określoną w projekcie uchwały 
Sejmiku  Województwa Opolskiego, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Wanda Galant
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Załącznik do Uchwały Nr XIV/116/2016

Rady Gminy Olszanka

z dnia 18 marca 2016 r.

- PROJEKT-
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA

UCHWAŁA NR         /2016
Sejmiku Województwa Opolskiego

z dnia.............................2016r.
w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Brzeg” na obszarze gmin: Miasto Brzeg, Lewin 

Brzeski, Lubsza, Olszanka, Oława, Skarbimierz i likwidacji dotychczasowej aglomeracji 
„Brzeg”

Na podstawie art. 18 pkt 1 i  20  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  r.  o  samorządzie  województwa 
(Dz. U. z 2015 poz. 1392.), art. 43 ust. 2a i 2b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 
2015 r., poz. 469 z późn. zm.) Sejmik Województwa Opolskiego uchwala,  co następuje:

§ 1. 1. Wyznacza się aglomerację „Brzeg” położoną na obszarze gmin: Miasto Brzeg, Lewin Brzeski, 
Lubsza, Olszanka, Oława, Skarbimierz;

2. W skład aglomeracji „Brzeg” wchodzą następujące miejscowości:

1) Miasto Brzeg,

2) W gminie Lewin Brzeski: Łosiów, Strzelniki,

3) W gminie Lubsza: Błota, Czepielowice, Dobrzyń, Garbów, Kościerzyce, Leśna Woda, Lubsza, 
Michałowice, Myśliborzyce, Piastowice, Pisarzowice, Szydłowice,

4) W gminie Olszanka: Janów, Gierszowice, Krzyżowice, Obórki, Olszanka, Pogorzela, Przylesie,

5) W gminie Oława: Bystrzyca, Chwaliborzyce, Gać, Janików, Jankowice Małe, Maszków, Niemil, 
Osiek, Psary, Stary Górnik, Stary Otok,

6) W gminie Skarbimierz: Bierzów, Brzezina, Kopanie, Kruszyna, Lipki, Łukowice Brzeskie, 
Małujowice, Pawłów, Pępice, Prędocin, Skarbimierz, Skarbimierz Osiedle, Zielęcice, Zwanowice, 
Żłobizna.

3. Równoważna liczba mieszkańców (RLM) aglomeracji „Brzeg” wynosi 96 945.

4. Ścieki komunalne z obszaru aglomeracji „Brzeg” oczyszczane są na oczyszczalni zlokalizowanej w 
miejscowości Brzeg.

§ 2. Granice i obszar aglomeracji „Brzeg” określone są na mapie w skali 1:10 000, stanowiącej 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Likwiduje się aglomerację „Brzeg” wyznaczoną uchwała Nr XXXIX/455/2014 Sejmiku 
Województwa Opolskiego z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Brzeg na 
obszarach gmin: Miasto Brzeg, Skarbimierz, Lubsza, Lewin Brzeski, Olszanka, Oława (Dz. Urz. Woj. 
Opolskiego z 20.03.2014, poz. 799).

§ 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 

(Dz.U. z 2015 r., poz. 469 z późn. 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 dnia 5 czerwca 1998 r. o 
samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 392 z późn. zm.) oraz art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 
18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2015 poz.469 z późn. zm.), zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic 
aglomeracji (Dz.U. z 2014 poz. 995), sejmik województwa wyznacza aglomerację o równoważnej 
liczbie mieszkańców powyżej 2000 w drodze uchwały, po zweryfikowaniu przez marszałka 
województwa propozycji planu aglomeracji oraz po uzgodnieniu i zaopiniowaniu zgodnie z art. 43 ust. 
2b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.

Burmistrz Brzegu pismem z dnia 14.12.2015 r. znak BI.7021.9.22.2015 zwrócił się do Marszałka 
Województwa Opolskiego o likwidację aglomeracji „Brzeg”, wyznaczonej uchwałą Nr 
XXXIX/455/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie wyznaczenia 
aglomeracji Brzeg na obszarach gmin: Miasto Brzeg, Skarbimierz, Lubsza, Lewin Brzeski, Olszanka, 
Oława i uchwalenia przez Sejmik Województwa nowych granic i obszaru aglomeracji Brzeg.

Obecnie tworzona aglomeracja „Brzeg” uwzględnia aktualne kierunki rozwoju i urbanizacji 
zarówno miasta Brzeg jak i gmin: Lewin Brzeski, Lubsza, Olszanka, Oława (woj. dolnośląskie), 
Skarbimierz. Plan rozbudowy kanalizacji wynika głównie z rozwoju budownictwa jednorodzinnego na 
terenie gmin oraz rozwoju przemysłu w gminie Skarbimierz i powstanie w tej gminie strefy 
przemysłowej (Strefa Aktywności Gospodarczej), i planami związanymi z pozyskaniem inwestorów w 
m. Brzeg.

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej będzie prowadzona na bieżąco przez gminy wraz z rozwojem 
budownictwa i w miarę pozyskania środków w budżecie na ten cel.

Część obszaru aglomeracji „Brzeg” leży w obrębie obszarów prawnie chronionych, w rozumieniu 
ustawy o ochronie przyrody: Natura 2000, Rezerwaty Przyrody, Stobrawski Park Krajobrazowy oraz   
w strefie ochronnej ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i pośredniej.

Aglomeracja oparta jest o mechaniczno - biologiczną oczyszczalnię ścieków z podwyższonym 
usuwaniem biogenów, zlokalizowaną przy ul. Cegielnianej 3 w Brzegu. Oczyszczalnia została 
zaprojektowana na przepustowość Qśrd= 18 000 m3/d. Obecne obciążenie oczyszczalni wynosi ok. 10 
733 m3/d, a maksymalnie po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacyjnej wyniesie 11 000 
m3/d. Obecnie systemem kanalizacyjnym odprowadzane są do oczyszczalni ścieki bytowo- 
gospodarcze oraz ścieki przemysłowe z 7 większych zakładów odprowadzających ścieki w ilości 
powyżej 30 m3/d. pozostałe zakłady odprowadzają ścieki w ilości od kilku do 25 m3/d i maja 
niewielki wpływ na jakość ścieków wpływających na oczyszczalnie. Odbiornikiem ścieków 
oczyszczonych jest rzeka Odra w km 199+890.

Istniejąca oczyszczalnia ścieków posiada wydajność zezwalającą na przyjęcie 100% ścieków 
generowanych przez całą aglomerację oraz możliwości oczyszczania 100% ładunku RLM, 
zapewniając oczyszczanie ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przewodnicząca Rady

Wanda Galant
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