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UCHWAŁA NR XVI.212.2020 

RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ 

z dnia 18 grudnia 2020 r. 

w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Biała 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., 
poz. 713 i 1378) oraz art. 87 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r., poz. 310, 284, 
695, 782, 875 i 1378) po uzgodnieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni 
w Opolu, Rada Miejska w Białej uchwala co następuje: 

§ 1. Wyznacza się Aglomerację Biała o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 2899, położoną w powiecie 
prudnickim, w województwie opolskim, z oczyszczalnią ścieków komunalnych w miejscowości Biała, ul. Łąkowa 
(bez numeru) której obszar obejmuje miejscowość Biała. 

§ 2. Część opisowa aglomeracji, o której mowa w § 1 stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 3. Obszar i granice aglomeracji, o której mowa w § 1, są oznaczone na mapie w skali 1:10000 stanowiącej 
załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 4. Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą nr VIII/86/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 
23 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Biała” na obszarze gminy Biała i likwidacji 
dotychczasowej aglomeracji „Biała” (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2015, poz. 1535), która traci moc z dniem 
31 grudnia 2020 r. zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r., poz. 310, 
284, 695, 782, 875 i 1378). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.
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Listopad 2020 r. 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI.212.2020

Rady Miejskiej w Białej

z dnia 18 grudnia 2020 r.
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Aglomeracja Biała 
opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i 

Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018r. w sprawie sposobu wyznaczania 
obszarów i granic aglomeracji (Dz.U. z 2018r. poz. 1586) 

 
Stan obecny 
 

Aktualnie aglomeracja Biała wyznaczona przez Wojewodę Opolskiego uchwałą nr 
VIII/86/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie 
wyznaczenia aglomeracji „Biała” na obszarze gminy Biała i likwidacji dotychczasowej 
aglomeracji „Biała”  o równoważnej liczbie mieszkańców 2 516 obejmuje następujące 
miejscowości: Biała. Na mocy art. 565 ust. 2 Prawo wodne dotychczasowe akty prawa 
miejscowego zachowują moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020r.  

 
Przedmiotowy wniosek o wyznaczenie Aglomeracji ma na celu uporządkowanie 

faktycznego stanu systemu kanalizacji zbiorczej ( w tym uwzględnienie stanu faktycznego 
kanalizacji), uwzględnienia planowanych inwestycji.  Weryfikowane są również ilości osób 
korzystających z istniejącej kanalizacji, planowanych do podłączenia, osób czasowo 
przebywających na terenie aglomeracji. W planie uwzględniono obwiązujący Miejscowy 
Plan Zagospodarowania Przestrzennego ( uchwała nr XXV/284/09 z dnia 31 sierpnia 
2009r.; XXXIV.389.2014 z dnia 15 listopada 2014 ; XXIV.236.2017 z dnia 29 czerwca 
2017r.). Granica aglomeracji przebiega wzdłuż zewnętrznych granic działek 
ewidencyjnych, zabudowanych albo przeznaczonych pod zabudową, skanalizowanych albo 
przewidzianych do skanalizowania - zgodnie z §3 ust.3 rozporządzenia Ministra 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu 
wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018r., poz. 1586). 
 

 
I. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji 

 
Nr i data uchwały  Tytuł uchwały 
XXV/284/09 z dnia 31 
sierpnia 2009r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Biała w 
Gminie Biała 

XXXIV.389.2014 z dnia 
15 listopada 2014 

zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Biała 

XXIV.236.2017 z dnia 
29 czerwca 2017 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Biała 

XXXIII.380.2014 z dnia 
24 października 2014r.  

w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Biała 

XIII.165.2012 z dnia 26 
kwietnia 2012r.  

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Biała 
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II. Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w obrębie aglomeracji 
 

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. 
 

Tabela 1. Długość kanalizacji sanitarnej  

L.p Miejscowość Długość 
kanalizacji 
sanitarnej 
grawitacyjnej 
[km] 

Długość 
kanalizacji 
sanitarnej 
tłocznej [km] 

Długość 
kanalizacji 
ogólnospławnej 

1 Biała  10,308 8,017 0 

 

2 Razem 18,325 

 
2. Dane o mieszkańcach aglomeracji „Biała” 

 
Tabela 2.  Liczba mieszkańców podłączonych i projektowanych do podłączenia do 
kanalizacji sanitarnej  
L.p. Miejscowość  Liczba 

mieszkańców 
Miejsca 
noclegowe 

1 Biała 2 350 61 
 

3.  Informacja o przemyśle obsługiwanym przez sieć kanalizacyjną: 
 

Zakłady przemysłowe odprowadzające ścieki :  
a) SJ METALBET P.U.H. Import Biała – Export Józef Stroka – myjnia samochodów  
Q = 547,5 m3/rok  
Wskaźniki zanieczyszczeń : 
- fosfor og. 8 mg/l  
- węglowodory ropopochodne 15 mg/l 
- azot amonowy 100 mg/l 
- azot azotynowy 10 mg/l  
b) Tomasz Marzotko miasto Biała – myjnia  
Qsrd = 5,5 m3/d 
Qmaxh = 1,35 m3/h 
Qmax = 2000 m3/r 
Wskaźniki zanieczyszczeń:  
- fosfor og. 8 mg/l  
- węglowodory ropopochodne 15 mg/l 
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- azot amonowy 100 mg/l 
- azot azotynowy 10 mg/l  

RLm=18 
 

4. Wskaźnik koncentracji 
 
W związku z brakiem  planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej nie 
przeprowadzono obliczenia wskaźników koncentracji.  
 

5. Opis istniejącej oczyszczalni ścieków. 
 

Nowa oczyszczalnia ścieków w Białej została oddana do eksploatacji we wrześniu 

2018r.  Oczyszczalnia powstała w miejscu starego obiektu, który został zdemontowany.  Na 

oczyszczalni mają miejsce następujące procesy oczyszczania ścieków i przeróbki odpadów: 

• wstępne mechaniczne oczyszczanie ścieków dowożonych, uśrednianie i dozowanie 

do oczyszczalni (punkt zlewny ścieków dowożonych, zbiornik uśredniający 

ścieków dowożonych, pompownia główna), 

• mechaniczne oczyszczanie połączonych ścieków komunalnych i dowożonych (krata  

            hakowa rzadka, separator piasku, sita skratkowe), 

• biologiczne oczyszczanie ścieków połączonych (reaktory biologiczne, osadniki 

wtórne). W reaktorach są prowadzone następujące jednostkowe procesy 

fizykochemiczne oraz biologiczne: pełne biologiczne oczyszczanie ścieków metodą 

osadu czynnego - usuwanie związków węgla organicznego, usuwanie azotu – proces 

nitryfikacji oraz denitryfikacji, biologiczne częściowe usuwanie fosforu, 

sedymentacja, 

• separacja ścieków oczyszczonych od osadu czynnego, 

• przeróbka osadu (zbiorniki osadu nadmiernego, stacja odwadniania osadu). 

Podstawowe elementy oczyszczalni: 
 
a. Punkt zlewny ścieków dowożonych: 

• Szybkozłącze do odbioru ścieków 

• Separator zanieczyszczeń - krata schodkowa 

• Pomiar przepływu ścieków dowożonych 

• Moduł rejestracyjny z wydrukiem danych 

b. Dwukomorowy zbiornik uśredniający ścieków dowożonych 

• Układ napowietrzania / mieszania 

• Porcjowe dozowanie ścieków 

c. Pompownia główna 

• Krata koszowa rzadka z podnośnikiem elektrycznym 
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• Stacja pomp zatapialnych 

d. Mechaniczne podczyszczanie ścieków 

• Sito skratkowe 

• Przenośnik śrubowy skratek 

• Piaskownik pionowy wraz z separatorem piasku 

 

e. Oczyszczanie biologiczne ścieków: 

• Selektor – warunki niedotlenione stosowane dla procesu. Dzięki temu osad 

odwodniony posiada 

• znacznie lepsze parametry sedymentacyjne 

• Komora denitryfikacji/nitryfikacji 

• Osadnik wtórny pionowy – separacja osadu od ścieków 

f. Pomieszczenie dmucha 

• Stacja dmuchaw 

• Układ dystrybucji powietrza 

g. Pomiar ilości ścieków oczyszczonych 

• Przepływomierz elektromagnetyczny 

h. Zbiornik magazynowy osadu nadmiernego 

• Układ napowietrzania 

• Układ zagęszczania osadu nadmiernego 

i. Dwukomorowe zbiorniki osadu 

• Układ napowietrzania 

• Układ odprowadzania wód nadosadowych 

j. Mechaniczne odwadnianie osadu nadmiernego 

• Pompa osadu zagęszczonego 

• Prasa taśmowa z wyposażeniem 

• Stacja przygotowania i dozowania flokulantu 

• Przenośnik śrubowy osadu 

k. Stacja wapnowania osadu odwodnionego 

• Mini zestaw do wapnowania 

• Przenośnik śrubowy wapna  

 
Pozwolenie wodnoprawne: udzielone decyzją Starosty Prudnickiego znak 
WIO.6341.10.2016 r.  z dnia 3.06.2016 r. obowiązuje do dnia 3 czerwca 2026 r. Pozwolenie 
zezwala na odprowadzanie ścieków do rowu nr 23 w km 0+125 w ilości : 
Qśrd = 255 m3/d 
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Qmax = 93075 m3/rok 
Qmaxh = 26,5 m3/h  
O składzie : 
BZT5 – 25 mg/l  
ChZTcr – 125 mg/l  
Zawiesina go. = 35 mg/l  
Wielkość RLM 
-  według pozwolenie wodnoprawnego 1781 
- według projektu przebudowy oczyszczalni 4000 

 
 

6. Informacje na temat długości i rodzaju planowanej do wykonania sieci 
kanalizacyjnej. 

 
Nie planuje się obecnie budowy nowej sieci kanalizacyjnej dla terenów 
nieskanalizowanych.   
 

7. Lokalizacja istniejących oczyszczalni i odbiornika ścieków czyszczonych: 
 

• oczyszczalnia ścieków w Białej, 
• odbiornik ścieków oczyszczonych: do rowu melioracyjnego nr 23 w km 0+125. 

8. Wielkość oczyszczalni ścieków 

 
Wielkość RLM 
-  według pozwolenie wodnoprawnego : 1781 
- według projektu przebudowy oczyszczalni : 4000 

 
• Qsrd = 255 m3/d 
• Qmax = 93075 m3/rok 
• Qmaxh = 26,5 m3/h  

 RLM = 1781 (wg. proj. 4000) 

9.  Ilość i jakość ścieków doprowadzanych do oczyszczalni 

Do oczyszczalni ścieków doprowadzane są ścieki komunalne: 
 
w ilości:  

Qr = 64,0 tyś. m3/r, 
 

• o średniorocznym ładunku zanieczyszczeń: 
▪ ŁBZT5 = 1938,5 mgO2/l, 
▪ ŁChZT = 3306,5 mgO2/l, 
▪ Łzaw og = 1552 mg/l, 

Ścieki z zakładów przemysłowych : 
Qr = 1,0 tyś. m3/r 

• o średniorocznym ładunku zanieczyszczeń: 
- fosfor og. 8 mg/l  
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- węglowodory ropopochodne 15 mg/l 
- azot amonowy 100 mg/l 
- azot azotynowy 10 mg/l  

RLM(prz)=18 

  

10.  Uzasadnienie przyjętej wartości RLM 

Przyjęta wartość RLM odpowiada ładunkowi ścieków doprowadzanych systemem 
kanalizacyjnym do oczyszczalni ścieków w Białej. 

Dla obliczania ogólnego ładunku aglomeracji (RLM) przyjęto: 

1 RLMMk = 1 Mk (mieszkaniec), 

1 RLMMc = 1 Mc (miejsce noclegowe), 

1 RLM pz=  dostarczony do oczyszczalni taborem asenizacyjnym  

 
RLM = RLMMK  + RLMMC + RLM PZ  + RLM(PRZ) 

RLM = 2350 + 61 + 470 + 18 = 2899 
 
11. Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem 

kanalizacji zbiorczej . 
 
Zgodnie z prowadzoną przez Gminę ewidencję zbiorników bezodpływowych i 

przydomowych oczyszczalni ścieków, w obszarze aglomeracji : 
- 1696 szt. zbiorników bezodpływowych, 
- 45 szt. oczyszczalni przydomowych . 
Ilość ścieków z terenu aglomeracji dostarczanych do oczyszczalni taborem asenizacyjny 

wynosi: 13 894 m3/r. 
  
 

12. Formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce 
ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę 
ochrony przyrody, oraz informacje o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty 
znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy; 

Na obszarze planowanej aglomeracji nie występują obszary, o których mowa w § 4. 
ust. 1 pkt f ww. Rozporządzenia 

 

13. Propozycja planu zmiany aglomeracji w formie graficznej została 
przedstawiona na mapie w skali 1 : 10 000, zawierającej: 
> oznaczenie granic administracyjnych gminy zgodnie z danymi z rejestru granic, 

> oznaczenie granic obszaru objętego zasięgiem kanalizacji zbiorczej gminy, 

> oznaczenie istniejącej kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji, 
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> oznaczenie lokalizacji oczyszczalni ścieków komunalnych, do której 
odprowadzane są ścieki komunalne, 

> oznaczenie obszarów, o których mowa w § 4. ust. 1 pkt.1d w/w Rozporządzenia , 

> skalę planu w formie liczbowej i liniowej. 

 
 
 
  Stan docelowy po zmianie aglomeracji Biała 

1.  Nazwa aglomeracji: Biała 

2. Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji (RLM) - 2899. 

3. Miejscowości wchodzące w skład aglomeracji: Biała 

4. Liczba mieszkańców aglomeracji Biała – 2 350,  
 

5. Długość i rodzaj istniejącej sieci kanalizacyjnej: 
 

 

 L = 18,325 km, 
 
14. Dane o strefach ochronnych ujęć wody 
 

1) Rozporządzenie Nr 10/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej 
ujęć wody podziemnej z utworów czwartorzędowych "Biała" i "Lisy", 
zlokalizowanej na terenie gmin Biała i Lubrza, pow. prudnicki, woj. Opolskie.  

 

Teren ochrony bezpośredniej dla ujęcia "Biała", na którym woda ujmowana jest sześcioma 
źródłami, z których woda dopływa do studni zbiorczej, ogrodzony, mający kształt 
nieregularnego wieloboku, o powierzchni 1,3342 ha. Teren ochrony bezpośredniej dla 
ujęcia "Lisy", składający się z trzech ogrodzonych obszarów w kształcie czworoboków 
wokół studni wierconych: 

a) nr S-1 o powierzchni 0,0297 ha, 

b) 1Aw o powierzchni 0,0461 ha, 

c) 1z o powierzchni 0,0410 ha, 

- o łącznej powierzchni 0,1168 ha. 

 
 Teren ochrony pośredniej o powierzchni 2,76 km2 

 
Na terenie ochrony bezpośredniej zabronione jest użytkowanie gruntów do celów 

niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody. 
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2. Na terenie ochrony bezpośredniej ujęcia wody należy: 
1) odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do 
urządzeń służących do poboru wody; 
2) zagospodarować teren zielenią; 
3) odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych, 
przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do 
poboru wody; 
4) ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze 
urządzeń służących do poboru wody. 

 
Na terenie ochrony pośredniej zabrania się: 

1) lokalizowania nowych ujęć wody; 
2) wprowadzania ścieków do wód i do ziemi, za wyjątkiem: 
a) oczyszczonych wód opadowych i roztopowych, 
b) wód opadowych i roztopowych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami mogą być 
wprowadzone do wód i do ziemi bez oczyszczenia; 
3) rolniczego wykorzystania ścieków; 
4) lokalizowania nowych i rozbudowy istniejących zakładów przemysłowych, które mogą 
powodować pogorszenie jakości wód podziemnych, wskazanych w raporcie, wykonanym w 
ramach oceny oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami; 
5) lokalizowania nowych ferm chowu lub hodowli zwierząt, które mogą powodować 
pogorszenie jakości wód podziemnych, wskazanych w raporcie, wykonanym w ramach 
oceny oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami; 
6) przechowywania i składowania odpadów promieniotwórczych; 
7) lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych, a także rurociągów do ich 
transportu; 
8) lokalizowania składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż 
niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych; 
9) lokalizowania cmentarzy; 
10) wydobywania kopalin; 
11) wykonywania odwodnień obiektów lub wykopów budowlanych dla których wymagane 
jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. 
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Obszar i granice aglomeracji Biała 

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI.212.2020

Rady Miejskiej w Białej

z dnia 18 grudnia 2020 r.
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Uzasadnienie

Uchwałą nr VIII/86/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. została wyznaczona
aglomeracja „Biała”, obejmująca miejscowość Biała.

Zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2020.310 t.j.) w/w akt prawa
miejscowego zachowuje moc do dnia 31.12.2020 r. Koniecznym więc jest podjęcie działań w celu ponownego
wyznaczenia i przyjęcia obszaru i granic aglomeracji „Biała”.

Na mocy ww. ustawy Prawo wodne, z dniem 1 stycznia 2018 r. kompetencje w zakresie wyznaczania oraz
zmian obszaru i granic aglomeracji przejęły samorządy gminne. W myśl art. 87 ust. 1 ww. ustawy, wyznaczenie
aglomeracji następuje w drodze uchwały rady gminy.

W związku z powyższym dla wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Biała właściwym organem jest Rada
Miejska w Białej.

Sporządził Norbert Ofiera - inspektor ds. ochrony środowiska

Biała 30.11.2020 r.
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