
                          
UCHWAŁA NR XXXVII/712/13 

                   SEJMIK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
 
                                      z dnia 26 sierpnia 2013 r. 

 
 

w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Kańczuga 
 
 
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596),  oraz art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 
2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.) w związku z § 4 ust. 1  
i ust. 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu 
wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2010 r. Nr 137 poz. 922), 

 
 
 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
 
Przystępuje się do wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kańczuga  
o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000. 
 

§ 2 
 
Weryfikuje się pozytywnie propozycję planu aglomeracji Kańczuga przedłożoną 
przez Burmistrza Kańczugi.  
 

§ 3 
 
Występuje się do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  
w Krakowie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie  
o uzgodnienie propozycji planu aglomeracji Kańczuga. 
 

§ 4 
 
Występuje się do Gminy Kańczuga o zaopiniowanie propozycji planu aglomeracji 
Kańczuga. 
 

 



 
 

§ 5 
 

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

§ 6 
 
Część graficzna propozycji planu aglomeracji, o której mowa w § 2 stanowi załącznik 
nr 2 do niniejszej uchwały. 
 

§ 7 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 8 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zał. nr 1 do uchwały NR XXXVII/712/13 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 26 sierpnia 2013 r. 
 
 

Opracowana sporządzona w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie 
sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji z dnia 1 lipca 2010r. (Dz. U. z 2010r., Nr 
137, poz. 922). na podstawie: 

Część opisowa propozycji planu aglomeracji Kańczuga 

• Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i 
Miasta Kańczuga  

• Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 
• Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
• Planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 

1 . Nazwa aglomeracji (związana z lokalizacją oczyszczalni ścieków) - Kańczuga 
2. Nazwa miejscowości łub sołectw - wchodzących w skład aglomeracji.  

• Kańczuga 
• Niżatyce 
• Żuklin 
• Łopuszka Mała   
• Łopuszka Wielka 
• Siedleczka 

Obszar i granice aglomeracji wyznaczono uwzględniając zasięg sieci kanalizacyjnych 
zakończonych oczyszczalnia ścieków. Granice aglomeracji przebiegają wzdłuż działek 
budowlanych skanalizowanych. Tereny objęte planem aglomeracji to obszary na których 
realizacja sieci kanalizacyjnej jest uzasadniona technicznie a przede wszystkim 
finansowo. Dodatkowo na pozostałych obszarach wskaźnik długości sieci jest mniejszy 
niż 120 mieszkańców na 1 km sieci. 

3. Długość sieci kanalizacyjnej łącznie – 90,6 km 
a) Istniejącej - 90, 6 km 
b) planowanej do wykonania - 0 km 
4. Rodzaj istniejącej i planowanej sieci kanalizacyjnej 
a) grawitacyjna tak 
b) ciśnieniowa tak 

- nie 
- nie

c)inna 
  

tak —
5. Liczba mieszkańców obsługiwanych przez kanalizację i oczyszczalnię ścieków na terenie 
aglomeracji 7290 osób 

 nie 

6. Maksymalna dobowa liczba turystów (łóżek noclegowych) obsługiwanych przez 
kanalizację na terenie aglomeracji 30 osób 
7. Średniodobowa ilość ścieków komunalnych powstających na terenie gminy 500 m3/d 
8. Skład ścieków komunalnych powstających na terenie gminy (stężenia w mg/l we 
wskaźnikach: BZT5, ChZT, zawiesiny ogólne oraz azot ogólny, fosfor ogólny). 
BZT5   mg 02
ChZT   mg 0

/l  271 
2

Zawiesina ogólna mg/l  272 
/l  642 

Azot ogólny  mg/l  - 
Fosfor ogólny  mg/l   - 



 
 

9. Ilość i skład ścieków przemysłowych oraz dane o zakładach przemysłowych, których 
podłączenie do kanalizacji jest planowane na obszarze aglomeracji. 
 Zakłady przemysłowe działające na tym obszarze  utylizują ścieki przemysłowe na  
podstawie osobnych umów z przedsiębiorstwami odbierającymi ścieki przemysłowe. W 
związku z powyższym do oczyszczalni ścieków w aglomeracji Kańczuga nie dopływają i nie 
będą dopływać ścieki przemysłowe. 
10. Liczba RLM dla aglomeracji i jej uzasadnienie - 7320 
Liczba mieszkańców - 7290 osób 
Liczba turystów (łóżek noclegowych) - .30 osób 
11.  Wskaźnik długości sieci obliczany jako stosunek przewidywanej do obsługi przez system 
kanalizacji zbiorczej liczby mieszkańców aglomeracji i niezbędnej do realizacji długości sieci 
kanalizacyjnej bez przyłączy (łącznie z kolektorami i przewodami tłocznymi 
doprowadzającymi ścieki do oczyszczalni)  - nie oblicza się ze względ u  na to ,  że w 
aglomeracji nie planuje się budowy nowej sieci kanalizacyjnej. 
12. Informacja o strefach ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej 
i tereny ochrony pośredniej zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzji 
ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach – 
w obszarze planowanej aglomeracji brak jest stref ochrony pośredniej i bezpośredniej ujęć 
wody. 
13. Informacja o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierającą 
oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i 
ograniczenia obowiązujące na tych obszarach  – w obszarze planowanej aglomeracji brak jest 
stref ochronnych zbiorników wód śródlądowych 
14. Informacja o formach ochrony przyrody zawierająca nazwę formy ochrony przyrody oraz 
wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody - w 
obszarze planowanej aglomeracji brak jest obszarów uznanych za formy ochrony przyrody. 
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