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1. Przedmiot i podstawa opracowania. 
 

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest propozycja planu aglomeracji Brzeziny 

wyznaczonej rozporządzeniem Wojewody Łódzkiego Nr 39/2005. 

Uzasadnieniem zmiany rozporządzenia wyznaczającego aglomerację jest konieczność 

weryfikacji określonej równoważnej liczby mieszkańców (RLM) aglomeracji Brzeziny. 

 

Podstawa opracowania: 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r.  Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r.  poz. 

145); 

 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych 

ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 850) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu 

wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2014 r, poz. 995); 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Brzeziny; 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny (Uchwała nr 

XXVII/120/04 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny); 

 Plan Rozwoju Lokalnego dla miasta Brzeziny na lata 2007 – 2015  (Uchwała nr XXII 

/ 63 / 08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 11 czerwca 2008r. w sprawie przyjęcia Planu 

Rozwoju Lokalnego dla miasta Brzeziny na lata 2007 – 2015);  

 Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych na lata 2014-2016 (Uchwała nr LVI/296/2014 Rady Miasta Brzeziny 

z dnia 28 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i 

modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016 

będących w posiadaniu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach). 

 

Pojęcie aglomeracji zdefiniowane jest w art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo 

wodne (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r.  poz. 145): 

Aglomeracja oznacza teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są 

wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do 

oczyszczalni ścieków komunalnych, natomiast przez jednego równoważnego 
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mieszkańca rozumiany jest ładunek substancji organicznych biologicznie 

rozkładalnych wyrażony jako wskaźnik pięciodobowego biochemicznego 

zapotrzebowania na tlen w ilości 60 g tlenu na dobę. 

Zgodnie z art. 43 ust 1 ww. ustawy: 

Aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000 powinny być 

wyposażone w systemy kanalizacji  krajowego programu oczyszczania ścieków 

komunalnych. 

Aglomerację wyznacza się 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).  

Zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia: 

Przy wyznaczaniu obszaru aglomeracji bierze się pod uwagę, że realizacja sieci 

kanalizacyjnej na obszarze aglomeracji z doprowadzeniem do oczyszczalni ścieków 

powinna być uzasadniona finansowo i technicznie, przy czym wskaźnik długości sieci 

obliczany jako stosunek przewidywanej do obsługi przez budowany system kanalizacji 

zbiorczej liczby mieszkańców aglomeracji i niezbędnej do realizacji długości sieci 

kanalizacyjnej (łącznie z kolektorami i przewodami tłocznymi doprowadzającymi 

ścieki do oczyszczalni) nie może być mniejszy od 120 mieszkańców na 1 km sieci. 

Rozporządzenie określa przypadki, w których nie stosuje się cytowanego przepisu w §3 ust.5: 

Przepisu ust. 4 nie stosuje się, w przypadku gdy sieć kanalizacyjna będzie 

zlokalizowana na terenie: 

1) o przynajmniej jednoprocentowym średnim spadku w kierunku istniejącej lub 

przewidywanej oczyszczalni ścieków, na którym planuje się, przy zastosowaniu 

grawitacyjnego systemu odbioru ścieków, budowę nowej sieci, optymalnej z uwagi na 

możliwe rozwiązania techniczne, sposób zagospodarowania terenu, wpływ na 

środowisko oraz uwarunkowania ekonomiczne; 

2) stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny 

ochrony pośredniej; 

3) obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych; 

4) objętym przynajmniej jedną formą ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.
4)

) lub 

obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa 

w art. 27 ust. 1 tej ustawy. 
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2. Lokalizacja aglomeracji. 

 

2.1 Położenie 

 

Plan aglomeracji obejmuje teren miasta Brzeziny. Granica wnioskowanego obszaru 

biegnie wzdłuż głównych dróg wyjazdowych z miasta i obejmuje obszary zabudowy wielo i 

jednorodzinnej (centrum miasta, osiedla domków jednorodzinnych itp.) .  

Miasto Brzeziny jest zlokalizowane w centralnej części województwa łódzkiego  

i w południowo-zachodniej części powiatu brzezińskiego. Miasto Brzeziny graniczy tylko  

z Gminą Brzeziny.  

Dane geograficzne: 

- położenie geograficzne: Szerokość geograficzna: 51.8, Długość geograficzna: 

19.75 51° 48′ 0″ Północ, 19° 45′ 0″ Wschód, 

- wysokość bezwzględna: 189 m. 

Miasto Brzeziny

 
Brzeziny położone są w środkowej Polsce, w pobliżu Parku Krajobrazowego Wzniesień 

Łódzkich, w dorzeczu rzeki Bzury i jej dopływu - rzeki Mrogi oraz Mrożycy.  
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Miasto ma bardzo dogodne położenie komunikacyjne, które było od początków 

dziejów tej miejscowości jej ważnym atutem, Brzeziny leżą bowiem ok. 25 km od 

aglomeracji łódzkiej i ok. 45 km od miasta Rawa Mazowiecka, na skrzyżowaniu znaczących 

dróg krajowych. Jedną z nich jest droga krajowa nr 72 łącząca Łódź z Warszawą. Innymi 

drogami są drogi wojewódzkie łączące Brzeziny ze Strykowem (nr 708), Koluszkami (nr 

715), Łowiczem (nr 704) oraz drogi powiatowe. W oddalonym o 18 km. Strykowie znajduje 

się skrzyżowanie najważniejszych dróg krajowych, autostrad A1 i A2. Jest to największy 

węzeł autostradowy w Polsce. W odległości ok. 15 km w miejscowości  Nowosolna 

przebiegać będzie autostrada A1 , na której planowana jest budowa węzła Brzeziny.    

Najbliższy węzeł kolejowy oddalony jest około 7 km i znajduje się w miejscowości Koluszki. 

Powierzchnia miasta wynosi 21,58 km
2
 , w tym użytki rolne stanowią 80%, użytki leśne- 2%. 

Miasto stanowi 6,02% powierzchni powiatu brzezieńskiego. Miasto Brzeziny zamieszkuje 

12 331 osób (dane GUS na koniec 2013 rok), z czego 52% stanowią kobiety i 48% 

mężczyźni. Gęstość zaludnienia wynosi 570 os/km
2
. na terenie miasta nie występują znaczne 

(powyżej 5%) wahania liczby ludności (sezonowe, weekendowe, inne). .  

W mieście można wyróżnić kompleksy zabudowy zarówno blokowej, jednorodzinnej, 

i śródmiejskiej. W centrum skoncentrowana jest najstarsza zabudowa mieszkaniowa, którą 

stanowią kamienice wybudowane jeszcze przed rokiem 1939. W dalszej odległości od 

centrum występuje przemieszana zabudowa zagrodowa, rezydencjonalna i jednorodzinna. 

Struktura zabudowy na terenie miasta Brzeziny: 

- 1456 domów jednorodzinnych,  

- 72 kamienice, 

- 49 blokowiska niskie (do 4 kondygnacji nadziemnych).  

W chwili obecnej Brzeziny dominują przede wszystkim drobne zakłady usługowo-

handlowe. Na terenie miasta nie ma dużych zakładów przemysłowych, będących wytwórcami 

dużej ilości ścieków przemysłowych.  

2.2 Rzeźba terenu i krajobraz 

 

Pod względem fizyczno-geograficznym Brzeziny leżą w całości w obrębie 

makroregionu – Wzniesienia Południowomazowieckie (318.8), w obrębie Wzniesień 
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Łódzkich (318.82). Mimo, że Wzniesienia Południowomazowieckie przynależą do pasa Nizin 

Środkowopolskich (318), kraina ta ma charakter typowo wysoczyznowy. 

Biegnie tu dział wodny Polski między rzekami Odrą i Wisłą, z którego niewielkie rzeki i 

strumienie promieniście spływają we wszystkich kierunkach. Brzeziny położone są w małej 

kotlince, nad niewielką rzeką Mrożycą, w której prawie w centrum miasta, na terenie Parku 

Miejskiego, utworzono niewielki zbiornik wodny. 

Największe deniwelacje terenu występują w miejscach, w których wzgórza moren czołowych 

porozcinane są dolinami rzecznymi i licznymi dolinami bocznymi oraz suchymi dolinami. 

Najwyżej położony punkt znajduje się w południowej części miasta – 235 m. npm i przy 

północnej granicy – 225 m npm, najniżej położone miejsca występują w dolinie rzeki 

Mrożycy – 171 m npm.  

Miasto posiada duże walory krajobrazowe, ukształtowanie terenu jest urozmaicone i 

malownicze, z deniwelacjami dochodzącymi do 40 m. Decydujący wpływ na rzeźbę terenu 

wywarł ostatni, na tym obszarze, lodowiec środkowopolski, stadiału Warty. Ciekawa rzeźba 

wynika z położenia w strefie krawędziowej Wzniesień Łódzkich. 

Deniwelacje terenu, dolina rzeki i znaczne spadki sprawiają, że krajobraz miasta 

(głównie północna część) jest niezwykle malowniczy, nie bez znaczenia dla bogatych 

walorów krajobrazowych ma położenie w pobliżu Parku Krajobrazowego Wzniesień 

Łódzkich. Krajobraz Brzezin należy do peryglacjalnych, pagórkowatych, miejscami 

wzgórzowych, dla których charakterystyczne są gleby rdzawe i bielicowe, na których rosną 

bory mieszane i bory sosnowe. Jedynie dolinom rzecznym towarzyszą krajobrazy obniżeń, 

krajobrazy akumulacyjne – zalewowych den dolinnych, dla których charakterystyczne są 

gleby bagienne i mady. 

Uwzględniając działalność człowieka, na terenie Brzezin można wyróżnić kilka typów 

krajobrazu – większość miasta zajmują krajobrazy przedmiejskie związane z rozwojem 

osiedli ludzkich, zabudowy mieszkaniowej. W części miasta zaznacza się wpływ działalności 

produkcyjnej, handlowej, pojawiają się tu elementy krajobrazu antropogenicznego. Miejscami 

pojawia się otwarty krajobraz rolniczy, terenów niezabudowanych. 

Rzeźba terenu może stanowić jeden z najtrwalszych elementów środowiska, o ile nie 

podlega intensywnym bieżącym procesom geomorfologicznym. Największe negatywne 

zmiany i procesy degradacji zachodzić mogą głównie na skutek różnych inwestycji 

hydrotechnicznych, górniczych, czy drogowych. Takich wielkoskalowych przedsięwzięć w 

rejonie Brzezin nie prowadzi się obecnie i nie przewiduje się w przyszłości. 
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Na terenie miasta nie ma zagrożenia ze strony naturalnych zjawisk geodynamicznych, 

nie zachodzą tu ruchy masowe gruntów, praktycznie nie spotyka się terenów narażonych na 

erozję lub zagrożonych silną denudacją. Największe nachylenia terenu znajdują się w 

dolinach rzecznych. Nie ma również zagrożenia ze strony górnictwa podziemnego. 

Pewne zmiany w rzeźbie terenu dokonała obecna i prowadzona w przeszłości 

eksploatacja surowców mineralnych znajdujących się pod terenem miasta. W chwili obecnej 

jednak ma ona już charakter jedynie marginalny. 

 

2.3 Budowa geologiczna 

 

Miasto Brzeziny leży w obrębie antyklinorium kujawskiego. Zbudowane jest ono z 

utworów należących do jury i kredy na których spoczywają utwory wieku trzeciorzędowego. 

Są to przede wszystkim zaburzone tektonicznie utwory mezozoiczno-triasowe, jurajskie i 

kredowe, które nie stanowią bezpośrednio o dzisiejszej rzeźbie tego terenu. Są to utwory 

osadowe o genezie morskiej, jeziornej lub rzecznej, wykształcone w postaci piasków, 

piaskowców, iłów oraz margli o znacznej miąższości. Cały ten kompleks osadowy o dużej 

miąższości został w górnej kredzie zaburzony i zdeformowany, w rezultacie czego powstały 

dwie główne jednostki tektoniczne – wał kujawski o charakterze antyklinarnym (który 

obejmuje obszar miasta) i obrzeżająca go od południowego zachodu niecka łódzka o budowie 

synklinalnej.  

Północną i wschodnią część miasta budują osady fluwioglacjalne. Są to piaski o różnej 

frakcji, z przewagą średniej, drobnej oraz grubej z domieszką żwirów, miejscami występują 

soczewki pospółek. Południową część miasta pokrywają osady lodowcowe. Stanowią je gliny 

piaszczyste, miejscami z soczewkami piasków gliniastych oraz gliny pylaste i gliny 

piaszczyste ciężkie.  

Doliny rzek wyścielają głównie osady deluwialne (holoceńskie). Są to piaski, 

najczęściej drobne, oraz pyły piaszczyste i pyły, lokalnie występują piaski gliniaste, gliny i 

pospółki. We fragmentach dolina Mrożycy i niektórych jej dopływów zbudowana jest z 

osadów akumulacji rzecznej. 

 

2.4 Hydrografia 
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Obszar Miasta Brzeziny położony jest w granicach zlewni rzeki Mrogi z 

lewobrzeżnym dopływem Mrożycą. Granica działu wodnego pomiędzy rzeką Mrogą, a rzeką 

Mrożycą przebiega przez południową, a następnie wschodnią część miasta.  

Rzeka Mrożyca bierze swój początek na obszarze przylegającym od południowego 

zachodu do granic miasta na wysokości około 190 m npm. Początkowo płyną dwa cieki, które 

na terenie miasta łączą się w jedną rzekę. Obszar źródłowy jest niezurbanizowany, pozostaje 

w użytkowaniu rolniczym, co jest korzystne z punktu widzenia zachowania istniejących 

stosunków wodnych. Mrożyca jest niewielką rzeką, wpadającą do Mrogi poza terenem 

miasta. Przepływa przez powiat na długości 14,9 km, płynąc w kierunku północnym przez 

gminy Brzeziny i Dmosin. Rzeka posiada liczne bezimienne dopływy, głównie lewobrzeżne, 

które przez większą część roku wysychają. Zlewnia rzeki Mrożycy charakteryzuje się dużym 

odpływem podziemnym. Współczynnik zasilania podziemnego wynosi około 60% jest to 

niewątpliwie efektem występowania tu dużej liczby źródeł charakteryzujących się niewielką 

zmiennością wydajności. Dolina Mrożycy i mniejszych cieków jest wyraźnie, głęboko wcięta, 

o wysokich stromych stokach. Koryto jest również głęboko wcięte. Dna dolin rzeki i dolinek 

bocznych są na ogół podmokłe i wilgotne. Po południowej stronie ulicy Kościuszki, na terenie 

Parku Miejskiego, rzeka tworzy duże rozlewisko (zbiornik wodny), które uatrakcyjnia 

miejsce wypoczynku mieszkańców miasta.  

Czystość wód powierzchniowych na terenie Miasta Brzeziny nie jest kontrolowana 

przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi. Mimo tego przypuszczać 

jednak można, że stan jakości wód nie jest zadowalający, na co wskazują dane monitoringowe 

pochodzące z badań prowadzonych na rzekach Mrodze i Mrożycy płynących poza terenem 

Brzezin. W zakresie zanieczyszczenia wód, rzeki Mroga i Mrożyca posiadały IV klasę 

czystości, na co wpływ miały przede wszystkim ponadnormatywne stężenia wskaźników z 

grupy substancji organicznych oraz związków biogennych (głównie BZT5, azotu Kjeldahla 

oraz fosforanów). 

Na stan czystości wód na terenie miasta negatywnie wpływa fakt, że są one 

odbiornikiem nieseparowanych ścieków deszczowych i częściowo sanitarnych z terenu 

miasta. Ponadto źródłami zanieczyszczeń cieków na terenie Brzezin są niekontrolowane 

zrzuty z szamb, chemizacja rolnictwa (spłukiwanie nawozów do rzeki z terenów wyżej 

położonych). W ostatnich latach jednak stan wód ulega systematycznej poprawie ze względu 

na uruchomienie miejskiej oczyszczalni ścieków oraz rozwój sieci kanalizacji sanitarnej. 
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Zasoby wód powierzchniowych i podziemnych należą do jednych z 

najwartościowszych elementów lokalnego środowiska, które jednak szybko ulegają 

degradacji, bez względu na skalę i rodzaj przedsięwzięcia. 

Dużym zagrożeniem dla środowiska wodnego są wszelkie działania zmieniające charakter 

zlewni i warunki przepływu wody, a brak w pełni uregulowanej gospodarki ściekowej 

dodatkowo obciąża lokalne środowisko. 

 

2.5 Obszary podlegające ochronie 

 

Jedyne formy ochrony przyrody (zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody)  występujące na terenie miasta Brzeziny to: 

- pomniki przyrody – drzewa o szczególnej wartości przyrodniczej, z gatunku lipa, klon i 

kasztanowiec, w ilości 9 sztuk, usytuowane na terenie cmentarza parafialnego przy ul. 

Łódzkiej (7 szt.), przy Muzeum Regionalnym, ul. Piłsudskiego (1 szt.), przy budynku 

parafialnym, ul. Kościuszki (1 szt.).  

Poza tym teren miasta znajduje się poza obszarami objętymi ochroną, w tym strefami 

ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych, obszarami 

wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt 

lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 

2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody, obszarami przylegającymi do jezior, 

uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej. 

Obszary chronione znajdujące się w najbliższym sąsiedztwie: 

- Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Mrogi i Mrożycy- ok. 1,5 km, 

- Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich- ok. 3,3 km, 

- Zespół Przyrodniczo- Krajobrazowy „Górna Mrożyca”- ok. 3,3, km, 

- Zespół Przyrodniczo- Krajobrazowy „Dolina Mrogi”- ok. 6,5 km . 

Najbliższymi obszarami Natura 2000 są Buczyna Janinowska (PLH 100017)- ok. 5,9 km w 

kierunku północno-zachodnim i Buczyna Gałkowska ( PLH 100016)- ok. 6,2 km w kierunku 

południowo-zachodnim. 

Na terenie miasta Brzeziny znajdują się 53 obiekty  wpisane do rejestru zabytków. 

Wśród nich szczególnie cenne są:  

 Zespół klasztorny Reformatów – Klasztor franciszkanów, kościół pod wezwaniem Św. 

Franciszka, cmentarz przyklasztorny; 
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 Kościół parafialny pod wezwaniem Podwyższenia Św. Krzyża z kaplicą Lasockich 

oraz budynek plebani; 

 Kościół klasztorny bernardynek pod wezwaniem Świętego Ducha; 

 Zespół kościoła pod wezwaniem św. Anny; 

 Osada Krakówek – jako zabytek archeologiczny, pozostałość osady targowej; 

Ważnym elementem w krajobrazie kulturowym, który wymaga specjalnej ochrony są 

cmentarze. Stare nekropolie są pozostałościami po wielowyznaniowej i wielonarodowej 

społeczności Brzezin. Na terenie miasta znajdują się zabytkowe cmentarze: żydowski, 

ewangelicko – augsburski, rzymsko – katolicki, przykościelny kościoła o.o. Reformatów. 

Ochroną konserwatorską (w formie wpisu do rejestru zabytków) objęty jest także 

historyczny układ przestrzenny Brzezin, z reliktami założenia średniowiecznego i zabytkową 

zabudową z XIX i początków XX wieku. Znaleźć tam można zarówno ślady dawnego grodu i 

podgrodzia, jak i rynek miasta oraz osady włączane stopniowo w granice miasta.  

Na terenie miasta zaewidencjonowano także stanowiska archeologiczne oraz obiekty 

budowlane, pozostające także pod ochroną i opieką konserwatorską.  

Stosownie do obowiązujących unormowań prawnych wszelkie działania inwestycyjne wobec 

obiektów wpisanych do rejestru zabytków, jak również inwestycje prowadzone na obszarach 

stanowisk archeologicznych podlegają nadzorowi ze strony Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków.  

 

3. Opis gospodarki ściekowej. 
 
3.1 Informacje o długości i rodzaju istniejącej oraz planowanej sieci kanalizacyjnej  

Na terenie miasta Brzeziny łączna długość sieci kanalizacyjnej wynosi 17,7 km (w 

tym cztery przepompownie). Sieć grawitacyjna wynosi 16,2 km. Obejmuje ona przede 

wszystkim centrum miasta.  

Tabela      Długość i rodzaj zrealizowanej sieci kanalizacji sanitarnej i 

ogólnospławnej. 

Rodzaj kanalizacji 
Długość kanalizacji  

[mb] 

Liczba mieszkańców 

korzystających z systemu 

zbiorczego (podłączenia 

zrealizowane) 

sanitarna 17,7 9659 

ogólnospławna: 12 -- 
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sieć grawitacyjna 16,2 -- 

przepompownie 4 -- 

 

Uwaga: Kanalizacja ogólnospławna wchodzi w całości w  sieć grawitacyjną.  

 

3.2 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.  

 

Ze zbiorczej sieci kanalizacyjnej podłączonej do oczyszczalni w Brzezinach , korzysta 

obecnie około 9659   osób, co stanowi około  78,1  % wszystkich mieszkańców aglomeracji.  

W celu dostosowania aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie, tak aby 100 % 

RLM w obrębie aglomeracji podłączonych było do zbiorczego systemu kanalizacji, należy 

zrealizować 6 km sieci kanalizacyjnej. Szacuje się, że nakłady inwestycyjne na ten cel będą 

kształtowały się na poziomie: 20 mln zł. Zamierzamy też zmodernizować  sieć o długości 2 

km (nakłady to 2 mln zł.). 

Planujemy do 2020 roku zakończyć przedsięwzięcie tj. zbudować 6 km. sieci kanalizacyjnej  

oraz dodatkowo 6 przepompowni. Tereny objęte tą kanalizacją znajdują się na obszarze 

miasta Brzeziny (w obrębie aglomeracji) .Długość sieci po zakończeniu przedsięwzięcia 

wyniesie 23,7 km.  

 

3.3 Nota dotycząca wskaźnika koncentracji i długości sieci. 

 

Tabela      Wskaźnik liczby mieszkańców na długość istniejącej sieci w Aglomeracji 

Brzeziny 

Miasto (teren wchodzący 

w skład Aglomeracji) - 

teren 

skanalizowany 

Długość 

sieci 

[km] 

Liczba osób 

podłączonych 

(stan na 

30.XII.13r.) 

Wskaźnik 

koncentracji 

[mk/km] 

17,7 9659 545,7 

 

Tabela      Wskaźnik koncentracji po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci 

kanalizacji sanitarnej perspektywa 2020 
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Teren wchodzący w skład 

Aglomeracji 

Długość sieci 

[km] 
Liczba osób 

Wskaźnik 

koncentracji 

[Mk/km] 

17,7+6= 23,7 12373 522,07 

 

Do końca 2015 roku działania inwestycyjne zostaną podjęte w przypadku pozyskania 

środków finansowych 

 

Tabela      Wskaźnik koncentracji dla planowanej do realizacji sieci kanalizacji 

sanitarnej perspektywa 2020 

 

Teren wchodzący w skład 

Aglomeracji 

Długość sieci 

[km] 
Liczba osób 

Wskaźnik 

koncentracji 

[Mk/km] 

6,0 1714 285,7 

 

 

 

3.4  Miejska Oczyszczalnia Ścieków 

 

Teren oczyszczalni ścieków zlokalizowany jest przy ul. Waryńskiego 50, w północnej 

części miasta, w odległości około 1,5 km od zwartej zabudowy miejskiej. Teren ograniczony 

jest od zachodu ul. Waryńskiego, od północy lasem, od wschodu rzeką Mrożycą i od południa 

nieużytkami i dalej terenami rolniczymi. Wylot do rzeki zlokalizowany jest na wysokości 

oczyszczalni. 

Ilość dopływających ścieków do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Brzezinach w 

poszczególnych latach odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacji do oczyszczalni: 

- 2010 r.: 1 251 tys. m
3
/r,  

- 2011 r.:  1115 tys. m
3
/r, , 

- 2012 r.:  955  tys. m
3
/r, , 

- 2013 r.: 1109  tys. m
3
/r, 

- szacowana ilość w 2014 r.: 1014 tys. m
3
/r, 

- 2015 r. (perspektywa):  1088 tys. m
3
/r. 

Zbiorczym systemem kanalizacji nie są doprowadzane ścieki spoza aglomeracji. . 

 

Plan aglomeracji obejmuje tylko miasto Brzeziny. Aglomeracja została wyznaczona 

rozporządzeniem Wojewody Łódzkiego Nr 39/2005 z dnia 19.10.2005 roku. Miasto Brzeziny 
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ujęte jest w Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych – 

AKPOŚK 2010, w załączniku nr 1, jako Aglomeracja Brzeziny oszacowana na 31 008 RLM. 

Zgodnie z założeniami Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych dla 

aglomeracji opracowano projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na 

terenie miasta Brzeziny”, zakończony w 2013 roku.  

W ramach  projektu rozbudowano  i zmodernizowano oczyszczalnie ścieków przy ul. 

Waryńskiego 50 oraz wybudowano  kanalizację w ul. Kościuszki i Okrzei w Brzezinach. 

Projekt realizowany był na terenie Woj. łódzkiego, w Powiecie brzezińskim, na terenie Miasta 

Brzeziny. Obszarem oddziaływania projektu jest aglomeracja Brzeziny, na której zaludnienie 

lub działalność gosp. są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i 

przekazywane do oczyszczalni ścieków. Projekt zaspokoił w sposób kompleksowy bazowe 

potrzeby społeczne w obszarze dostępu do infrastruktury technicznej - odprowadzanie i 

oczyszczanie ścieków komunalnych. Inwestorem i Operatorem przedsięwzięcia był Zakład 

Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach. 

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków realizowana była w zakresie ciągu 

ściekowego i polegała na realizacji następujących obiektów nowych lub modernizacji 

istniejących: 

I. Modernizacja ciągu ściekowego: 

1. urządzenie oczyszczania mechanicznego, poprzedzone kratą zgrubną: sito obrotowe z 

praską do skratek zintegrowane z piaskownikiem poziomym ze skośnym przenośnikiem 

ślimakowym odwadniającym piasek, dodatkowe wyposażenie – instalacja napowietrzania 

piaskownika i układ separacji tłuszczu (nowy obiekt), 

2. punkt zlewny ścieków dowożonych z automatyczną rejestracją ilości dowożonych 

ścieków (nowy obiekt), 

3. zbiornik wyrównawczo – retencyjny do przejęcia wód deszczowych prowadzonych 

częścią kanalizacji ogólnospławnej. Umożliwiający zmagazynowanie i skierowanie do 

układu oczyszczania nadmiaru ścieków podczas intensywnych opadów lub roztopów 

(nowy obiekt), 

4. pompownia pośrednia (nowy obiekt), 

5. modernizacja istniejącego reaktora biologicznego pod potrzeby nowego reaktora, 

biologicznego ze złożem fluidalnym, z wypełnieniem kształtkami, składającego się z: 

 selektora beztlenowego 

 komory denitryfikacji 
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 komory nitryfikacji 

6. modernizacja istniejącej hali dmuchaw wraz ze zmianą przeznaczenia (przystosowanie 

pod potrzeby warsztatu i magazynu), 

7. przeniesienie dmuchaw bliżej reaktora biologicznego wraz z ich obudowaniem osłonami 

dźwiękochłonnymi i modernizacją pod kątem nowego zapotrzebowania na powietrze, 

8. komora rozdziału przed osadnikami wtórnymi, 

9. osadniki wtórne: 

 modernizacja dwóch istniejących osadników radialnych, 

 wykonanie trzeciego nowego osadnika radialnego, 

10. modernizacja pompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego, 

11. pozostałe obiekty gospodarki osadowej, tj. zagęszczacze grawitacyjne i instalacja do 

mechanicznego odwadniania osadu pozostają bez zmian (zgodnie z treścią zamówienia), 

12. obiekty towarzyszące: 

 modernizacja istniejących dróg, placów i chodników, 

 modernizacja drogi dojazdowej, 

 modernizacja ogrodzenia, 

 zieleń. 

II. Modernizacja ciągu osadowego: 

1. adaptacja istniejących, dwóch zagęszczaczy grawitacyjnych pod potrzeby zbiorników 

uśredniających osad, przed odwadnianiem, 

2. modernizacja istniejącego budynku gospodarki osadowej: 

 zabudowa nowej linii mechanicznego zagęszczania, odwadniania i higienizacji osadu 

nadmiernego w budynku Gospodarki Osadowej, 

 higienizacji osadu odwodnionego wapnem palonym z wykorzystaniem pompy 

ślimakowej, 

 termomodernizacja budynku, 

 wymiana instalacji wewnętrznych, wod-kan, c.o. wentylacji, elektrycznych, 

3. modernizacja istniejącej wiaty na osad odwodniony, 

4. rurociągi technologiczne ( wody technologicznej do płukania pras), 

5. pompownia wody technologicznej do płukania pras. 
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Odbiornikiem ścieków oczyszczonych z oczyszczalni jest rzeka Mrożyca, lewostronny 

dopływ Mrogi. Ww. rzeki należą do zlewni Bzury.  

 

 

 

Tabela      Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków została zrealizowana 

dla następujących danych wyjściowych, określonych na podstawie 

bilansu ilościowo-jakościowego ścieków dopływających do oczyszczalni:  

 

Parametr Jedn. Wielkość Opis 

Parametry hydrauliczne 

Qdśr m³/d 4000 Przepływ średniodobowy 

  

Nd 

  

- 

 

1,3 

1,65 

Współczynnik nierównomierności dobowej: 

- w okresach bez deszczu 

- w okresach deszczowych 

Nh - 1,5 Współczynnik nierównomierności godzinowej 

 

Qdmax 

 

m³/d 

 

5200 

6600 

Przepływ maksymalny dobowy: 

- w okresach bez deszczu 

- w okresach deszczowych 

Qhamax m³/h 412 Przepływ maksymalny godzinowy 

RLM MR 25 333 Równoważna liczba mieszkańców 

RLM = 4000x380/0,06=892/0,06=25 333 

 

Poniżej przedstawiono stężenia zanieczyszczeń w ściekach obecnie dopływające do 

oczyszczalni ścieków:. 

Średnie stężenie ścieków na dopływie do oczyszczalni: 

BZT 5 = 380 g O2/d 

ChZT = 803 g O2/d 

zawiesina ogólna = 449 g/ m³ 

azot ogólny = 69 g  N/ m³ 

fosfor ogólny = 12,5 g P/ m³  

Średnie ładunki w ściekach na dopływie do oczyszczalni: 

BZT 5 = 1520 kg O2/d 

ChZT = 3212 kg O2/d 

zawiesina ogólna = 1796 kg/ d 

azot ogólny = 276 kg  N/ d 
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fosfor ogólny = 50 P/ d 

 

 

 

3.4.1 Opis gospodarki ściekowej w aglomeracji 

Informacje na temat oczyszczalni ścieków  

 

Nazwa oczyszczalni ścieków: Oczyszczalnia ścieków Brzeziny 

Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres): 95-060 Brzeziny ul. Waryńskiego 50 

Dane kontaktowe (telefon, e-mail, fax): 46 874 12 60 

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska: 

Pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostę Brzezińskiego w dn. 03.02.2012 r. znak: 

DR.6341.19.2011. Ważne do dnia 31.01.2017 r.  

Przepustowość oczyszczalni: 

średnia [m
3
/d]: 3365 

maksymalna godzinowa [m
3
/h]: 412 

Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: 25333 

Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków, zgodnie z danymi przedłożonymi  

w ostatnim sprawozdaniu z realizacji KPOŚK: 

Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną: 1045 tys. m
3
/r 

Ścieki dowożone:  64 tys. m
3
/r  

Średnie obciążenie oczyszczalni [m
3
/d]: 3200 

Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m
3
/rok]: 1108687 

 

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych 

Wskaźnik 
Wartość  

(średnioroczna z pomiarów) 
Uwagi  

1 2 3 

BZT5 [mgO2/l] 

 

282 ………… 

ChZTCr [mgO2/l] 

 

518 ………… 

Zawiesina ogólna [mg/l] 

 

222 ………… 

Fosfor ogólny [mgP/l] 

 

13 ………… 

Azot ogólny [mgN/l] 70 ………… 
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Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych
1
 

Wskaźnik 

Wartość lub % redukcji 

zgodnie z pozwoleniem 

wodnoprawnym 

Wartość  

(średnioroczna z pomiarów) 

1 2 3 

BZT5 [mgO2/l] 

 

15 lud 90% red.  9 

ChZTCr [mgO2/l] 

 

125 lub 75 % red.  46 

Zawiesina ogólna [mg/l] 

 

35 lub 80 % red. 5 

Fosfor ogólny [mgP/l] 

 

2 lub 85 % red. 0,56 

Azot ogólny [mgN/l] 

 

15 lub 80% red. 11 

 

 

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym: 

Nazwa cieku: rzeka Mrożyca Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków 

oczyszczonych: 27+720 

 

Współrzędne geograficzne wylotu: N 51
0
49

'
26

"
, E 19

0
45

'
26

"
, 

 

Typ oczyszczalni ścieków
2
 

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), 

fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji < 

100 000 RLM 

 

x 

 

non PUB2 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych 

ścieków  

 

                                                 
1  Należy zwrócić uwagę, że % redukcji zanieczyszczeń dotyczy ładunku wprowadzanego na oczyszczalnię  
i ładunku odprowadzanego z oczyszczalni, nie zaś zawartości % zanieczyszczeń w jednostce objętościowej 
ścieków 
2  Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź 
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w zakresie usuwania N i/lub P 

 

Informacje o średniej dobowej ilości i jakości ścieków komunalnych powstających 

na terenie aglomeracji oraz ich składzie jakościowym. 

 

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji [m
3
/d]: 2500 (wartość 

średnia z 3 ostatnich lat)  

Wskaźnik 
Wartość wskaźnika 

zanieczyszczeń 
Uwagi 

1 2 3 

BZT5 [mgO2/l] 

 

282 ………… 

ChZTCr [mgO2/l] 

 

518 ………… 

Zawiesina ogólna [mg/l] 

 

222 ………… 

Fosfor ogólny [mgP/l] 

 

13 ………… 

Azot ogólny [mgN/l] 

 

70 ………… 

 

 

Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych 

odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.  

 

 

Na terenie miasta Brzeziny brak jest wielkich zakładów przemysłowych . Ścieki 

przemysłowe pochodzą z drobnego przemysłu, pojedynczych niewielkich zakładów, 

zatrudniających po kilka osób. Są to zakłady krawieckie, piekarnicze i cukiernicze, warsztaty 

samochodowe,  myjnie samochodowe, drobne punkty handlowe itp.   Nie są to zakłady 

produkujące dodatkowe ścieki pochodzące z produkcji. Obecnie administrator sieci 

kanalizacyjnej nie prowadzi monitoringu składu ścieków. 

Ładunek pochodzący z wyżej wymienionej działalności jak i ładunek przejmowany z 

obiektów użyteczności publicznej (szpital i przychodnie, szkoły i przedszkola, Urzędy, banki, 

biblioteka i Muzeum, poczta, Komenda Policji, Komenda Straży Pożarnej, Lecznica 

Weterynaryjna ) został określony na podstawie ilości pobieranej wody przez te jednostki i 

przyjmując poziom zanieczyszczeń w ściekach wyrażony w BZT5 jako wartość wskaźnika na 

dopływie do oczyszczalni. 
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Poniżej podano średni roczny (dane z 2013 roku) pobór wody dla jednostek o 

najwyższych potrzebach w tym zakresie: 

 

Przedszkole Nr 1- 530 m
3
, 

Przedszkole Nr 3- 362 m
3
, 

Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych-  1565 m
3
, 

Szkoła Podstawowa Nr 1- 482 m
3
, 

Szkoła Podstawowa Nr 2- 959 m
3
, 

Gimnazjum- 686 m
3
, 

Centrum Kultury Fizycznej (basen)- 7846 m
3
, 

Urząd Miasta bud. Nr 1- 650 m
3
, 

Urząd Miasta bud. Nr 2- 779 m
3
, 

Szpital- 25554 m
3
, 

Komenda Powiatowa PSP- 554 m
3
, 

Komenda Policji- 330 m
3
, 

Centrum Promocji Kultury- 422 m
3
.- 

 

Reasumując, ilość ścieków = ilości pobieranej wody przez zakłady usługowe i drobną 

przedsiębiorczość oraz obiekty użyteczności publicznej: 1.200 m
3
/d. 

Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby – 338.400 g/d (1.200 m
3
/d x 282 

mgO2/l). 

 

RLM=338.400 [g/d] /60 [g/db Mk] =5.640 

 

Nie planuje się podłączeń zakładów przemysłowych, do systemu kanalizacji zbiorczej.  

 

3.5 Inne systemy oczyszczania ścieków  

 

Spośród indywidualnych systemów oczyszczania ścieków obsługujących mieszkańców 

aglomeracji największą cześć stanowią zbiorniki bezodpływowe.  

Przydomowe oczyszczalnie ścieków występują rzadko. W latach 2011-2014 wybudowano na 

terenie miasta Brzeziny 16 przydomowych oczyszczalni ścieków.  
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4. RLM aglomeracji. 

 

 

Uzasadnieniem zmiany rozporządzenia wyznaczającego aglomerację tj. 

rozporządzenia Wojewody Łódzkiego Nr 39/2005 jest konieczność weryfikacji określonej 

równoważnej liczby mieszkańców (RLM) aglomeracji Brzeziny.  

Równoważna liczba mieszkańców dla aglomeracji została określona na podstawie ładunku 

dopływającego na oczyszczalnię oraz prognoz dotyczących nowych podłączeń i została 

oszacowana na: 31 008.  

Mając na uwadze, że realizacja krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych 

dotyczy w szczególności zadań inwestycyjnych związanych z redukcją zanieczyszczeń od 

mieszkańców, obecnie przy ustalaniu RLM aglomeracji, wg wytycznych Komisji 

Europejskiej, uwzględniono: 

 stałych i czasowo zameldowanych mieszkańców- 1 Mk = 1 RLM : przyjęto 12373 

osób zameldowanych na stałe, 300 osób zameldowanych czasowo, co daje RLM 

12673, W wielkości tej nie uwzględniono „osób czasowo przebywające na terenie 

aglomeracji „ 

 ścieki przemysłowe odprowadzane do systemu oczyszczalni ścieków komunalnych 

(ładunek): obliczono na  RML 5640.  

 Niniejsza aktualizacja obejmuje weryfikację obszaru aglomeracji. Wyłączone zostały 

tereny na obrzeżach miasta, gdzie występuje rozproszona zabudowa i ekonomicznie 

nieuzasadnione jest budowanie sieci kanalizacyjnych. Procent liczby mieszkańców 

zamieszkujących tereny na obrzeżach miasta jest znikomy. Dlatego w wyliczeniu 

RLM przyjęto liczbę wszystkich zameldowanych mieszkańców na terenie miasta. 

Założono również, że liczba mieszkańców zameldowanych nie jest wielkością stałą, 

wiec w kolejnych latach będzie również ulegała zmianą.  
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OKREŚLENIE I UZASADNIENIE RLM WNIOSKOWANEJ AGLOMERACJI 

BRZEZINY 

Tabela      RLM Aglomeracji  

 

Lp. Wyszczególnienie Dane liczbowe 

1 Liczba osób zamieszkująca teren planowany do objęcia 

aglomeracją  

12373 

2 Liczba mieszkańców obsługiwanych przez istniejącą sieć 

kanalizacyjną 

9659 

3 Liczba mieszkańców, którzy będą korzystali z planowanej do 

budowy sieci kanalizacyjnej (nowi odbiorcy) 

1714 

2+3 Odbiorcy -łącznie 11373 

2+3/2 x 

100% 
Procent skanalizowania  

92 % 

4 Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji 300 

5 RLM wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który jest 

odprowadzany przez zakłady przemysłowe i usługi 

5640 

6 Równoważna Liczba Mieszkańców RLM   18313 

 

 

 

 

 

Wnioski   

 

1. Liczba osób objętych planem aglomeracji: 12373 osoby 

2. W obrębie noworealizowanej sieci, z kanalizacji skorzysta 1714 osób.  

3. Długość nowej planowanej do wybudowania na obszarze aglomeracji sieci wynosi 6 km 

4. Współczynnik koncentracji dla nowopowstałych terenów D = 452,3 MK/km  

5. Obecny współczynnik koncentracji dla Aglomeracji jest na poziomie: D = 545,7 MK/km 

6. Po zakończeniu planowanych przedsięwzięć współczynnik koncentracji dla Aglomeracji 

powinien kształtować się w wysokości: D = 522,07 MK/km 

7. Ścieki z terenu Aglomeracji kierowane są na oczyszczalnię o równoważnej liczbie 

mieszkańców RLM = 25 333 
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8. Zapewnione jest i będzie oczyszczenie całego strumienia ścieków (ładunku) kierowanego 

na oczyszczalnię komunalną z planowanej AGLOMERACJI. Instalacja dostosowana jest 

do aktualnej oraz perspektywicznej ilości ścieków, które są/będą na niej oczyszczane. 

9. RLM dla wnioskowanej aglomeracji wynosi:   18313. 

10. Ze zbiorczej sieci kanalizacyjnej na koniec 2015 roku będzie korzystało 11373 osób, co 

stanowić będzie około 92% wszystkich mieszkańców aglomeracji. Obecnie aglomeracja 

Brzeziny jest skanalizowana ok.  78,1   %.  

11. Do instalacji oczyszczalni komunalnej przekazywane będą także ścieki odbierane od 

osób zamieszkujących teren nie objęty siecią zbiorczą, dla którego realizacja kanałów 

sanitarnych jest ekonomicznie nieuzasadniona. Ewaluowano, że poza systemem 

kanalizacji zbiorczej pozostanie ca  3065 osób z miasta, a z terenu przyległego do 

aglomeracji odbierane będą ścieki od ca 10 000 osób.  

12. Na dzień dzisiejszy planuje się, że na terenach wyłączonych z aglomeracji ścieki będą 

gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, a następnie przez 

uprawnionego przewoźnika „odbierane” i „oddawane” na punkt zlewny. Na terenach tych 

będą też realizowane indywidualne systemy oczyszczające.  

13. Zweryfikowana aglomeracja będzie spełniać wymagania dyrektywy 91/271/EWG 

• cały ładunek organiczny (określony w RLM) z aglomeracji zbierany przez system 

kanalizacyjny (kanalizacja zbiorcza, a na terenach nieuzbrojonych w sieć gminną: 

szczelne zbiorniki bezodpływowe)  i doprowadzany do oczyszczenia, 

• wydajność oczyszczalni ścieków odpowiada ładunkowi generowanemu przez całą 

aglomerację, 

• kryterium przyłączenia - wszystkie ścieki komunalne powstające w aglomeracji 

doprowadzane do zbiorczego systemu kanalizacji i do oczyszczalni ścieków (tylko w 

wyjątkowych przypadkach ścieki gromadzone w szczelnych zbiornikach 

bezodpływowych i deponowane na punkcie zlewnym oczyszczalni), 

• zbiorczy system kanalizacyjny funkcjonujący prawidłowo oraz podłączony do 

oczyszczalni ścieków, 

• jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych z każdej oczyszczalni jest zgodna z 

wymaganiami Prawa wodnego i rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 

2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do 

wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego, 
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• inne systemy oczyszczania ścieków zapewniają ten sam poziom ochrony środowiska. 

 

 

Załącznikiem do Propozycji Planu Aglomeracji Brzeziny jest część graficzna. 

Na mapie w skali  1:10 000 zaznaczono:   

a) oznaczenie granic obszaru objętego lub przewidzianego do objęcia zasięgiem systemu 

kanalizacji zbiorczej gminy,  

b) oznaczenie przez gminę znajdujących się na jej terenie oczyszczalni ścieków 

komunalnych, do których odprowadzane są ścieki komunalne, 

c) oznaczenie granic administracyjnych zgodne z danymi z państwowego rejestru granic, 

d) oznaczenie granic stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony 

bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej, 

g) określenie skali planu w formie liczbowej i liniowej, 

h) oznaczenie miejsc posadowienia urządzeń do podnoszenia ciśnienia wody w sieci 

kanalizacji.  

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

(pieczęć Wnioskodawcy) 

 


