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Część opisowa 
 
1. Nazwa aglomeracji 

Aglomeracja Nozdrzec 
 
 
Złożenie wniosku o aktualizację aglomeracji wymaga przedstawienia informacji dotyczącej 
rozporządzenia wojewody lub uchwały sejmiku województwa wyznaczającego tę 
aglomerację, przedstawienia merytorycznego uzasadnienia takiego działania, a w przypadku  
likwidacji aglomeracji wyznaczonej przez wojewodę - przesłania uchwały/uchwał 
samorządów gminnych akceptujących likwidację. 
 

2. Adres wnioskodawcy (gminy, gminy wiodącej w aglomeracji) 
 

Miejscowość: Nozdrzec Ulica, nr: 224 

Gmina: Nozdrzec Powiat: brzozowski 

Województwo: podkarpackie 

Telefon: 13 43 98 020 Fax: 13 43 98 170 

e-mail do kontaktu bieżącego: ugn@nozdrzec.pl  

 
3.  Dane rejestrowe 

PKD 
EKD 84.11.Z NIP 686-15-55-599 REGON 370440181 

 
4. Imię/nazwisko/stanowisko/tel./fax osoby wskazanej do kontaktowania 

się w sprawach złożonego wniosku 
 

Marek Walczak, Inspektor 
Tel. 13 43 98 020 wew. 36,   fax: 13 43 98 170;  e-mail: przetargi@nozdrzec.pl  
 
 

Propozycję planu aglomeracji, w rozumieniu art. 43 ust. ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - 
Prawo wodne opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 
2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 137, poz. 
922) 
 

5. Podstawowe informacje na temat gminy 
Gmina Nozdrzec oraz wioski Barycz w Gminie Domaradz i Łubno w Gminie Dynów leżą w 
południowo-wschodniej  części Polski na Pogórzu  Dynowskim w dorzeczu rzeki San. Niewielka część 
Gminy Nozdrzec położona jest w dorzeczu rzeki Stobnicy, dopływu rzeki Wisłok. 
Administracyjne Gmina Nozdrzec i Gmina Domaradz znajduje się w powiecie brzozowskim natomiast 
Gmina Dynów w powiecie rzeszowskim.  
Miejscowości Nozdrzec, Wara i Siedliska położone są nad wodami płynącymi rzeki  San. Miejscowości 
Łubno i część miejscowości Nozdrzec położone są nad wodami płynącymi Potoka Łubienka 
(lewostronny dopływ rzeki San). 
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Miejscowość Barycz, Wesoła, Hłudno i część miejscowości Nozdrzec położone są w zlewni potoku 
Baryczka (lewostronny dopływ rzeki San).  Miejscowość Izdebki i Wara położone są w zlewni 
Magierka ( lewostronny dopływ rzeki San). 
Przez wioski Siedliska i Huta Poręby przepływa potok Jaworka (prawostronny dopływ rzeki San). 
Ukształtowanie terenu: 
Dolina rzeki San położona jest na rzędnych 237,6 – 244,3 m n p m. 
Dolina Potoku Łubienka położona jest od 239,4 – 410,0 m n p m . 
Dolina Potoku Magierka położona jest od 243,1 – 420,8 m n p m. 
Dolna Potoku Baryczka położona jest od 240,1 – 39,50 m n p m. 
Potoki płyną w wyżłobionych kotlinach przy dużym nachyleniu terenów przyległych, których spadki 
dochodzą do 20 a nawet 30o. 

Liczba mieszkańców 1:  
Gmina Nozdrzec                              8624 
Gmina Domaradz wieś Barycz          945 
Gmina Dynów – wieś Łubno           1270             

Powierzchnia  [km2] 2:  
120,82km2

8,98 km2

26,19 km2

 
6. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji (podać 

nazwę, Nr oraz datę podjęcia uchwał ustanawiających te dokumenty)3 
 

L.p. Nr uchwały Rady 
Gminy Nozdrzec 

Przeznaczenie w planie 

1. Uchwała XIV/102/99 
z dnia 26.10.1999 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Nozdrzec i strategii rozwoju gminy Nozdrzec

2. Uchwała XIX/117/96 
z dnia 8.10.1996 

MnU – teren zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług 

3. Uchwała XIX/118/96 
z dnia 8.10.1996 r. 

MnU – teren zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług 

4. Uchwała XIX/119/96 
z dnia 8.10.1996 

MnU – teren zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług 

5. Uchwała XIX/120/96 
z dnia 8.10.1996 r. 

MnU – teren zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług 

6. Uchwała XIX/121/96 
z dnia 8.10.1996 r. 

MnU – teren zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług 

7. Uchwała XIX/122/96 
z dnia 8.10.1996 r. 

MnU – teren zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług 

8. Uchwała XIX/123/96 
z dnia 8.10.1996 r. 

MnU – teren zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług 

9. Uchwała XIX/124/96 
z dnia 8.10.1996 r. 

MnU – teren zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług 

10.
Uchwała XIX/125/96 
z dnia 8.10.1996 r. 

MnU – teren zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług 

11.
Uchwała XIX/127/96 
z dnia 8.10.1996 r. 

MnU – teren zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług 

12.
Uchwała XIX/128/96 
z dnia 8.10.1996 

MnU – teren zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług 

                                                            
 
 
3 Niepotrzebne skreślić. 
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13.
Uchwała XIX/129/96 
z dnia 8.10.1996 r. 

MnU – teren zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług 

14.
Uchwała XIX/130/96 
z dnia 8.10.1996 r. 

MnU – teren zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług 

15.
Uchwała XIX/131/96 
z dnia 8.10.1996 r. 

MnU – teren zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług 

16.
Uchwała XIX/132/96 
z dnia 8.10.1996 r. 

MnU – teren zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług 

17.
Uchwała XIX/133/96 
z dnia 8.10.1996 r. 

MnU – teren zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług 

18.
Uchwała XIX/134/96 
z dnia 8.10.1996 r. 

MnU – teren zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług 

19.
Uchwała XIX/135/96 
z dnia 8.10.1996 r. 

MnU – teren zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług 

20.
Uchwała XIX/136/96 
z dnia 8.10.1996 r. 

MnU – teren zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług 

21.
Uchwała XIX/137/96 
z dnia 8.10.1996r. 

MnU – teren zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług 

22.
Uchwała XIX/138/96 
z dnia 8.10.1996 r. 

MnU – teren zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług 

23.
Uchwała XIX/139/96 
z dnia 8.10.1996 r. 

MnU – teren zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług 

24.
Uchwała XIX/140/96 
z dnia 8.10.1996 r. 

MnU – teren zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług 

25.
Uchwała XIX/141/96 
z dnia 8.10.1996 r. 

MnU – teren zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług 

26.
Uchwała XIX/142/96 
z dnia 8.10.1996 r. 

MnU – teren zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług 

27.
Uchwała XX/145/96 
z dnia 26.11.1996 r. 

MnU – teren zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług 

28.
Uchwała XX/147/96 
z dnia 26.11.1996 r. 

MnU – teren zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług 

29.
Uchwała XXXI/210/98 
z dnia 11.03.1998 r. 

MRj.U – tereny budownictwa mieszkaniowego z dopuszczeniem 
usług 

30.
Uchwała XXXI/211/98 
z dnia 11.03.1998 r. 

MRj.U – tereny budownictwa mieszkaniowego z dopuszczeniem 
usług 

31.
Uchwała XXXI/212/98 
z dnia 11.03.1998 r. 

MRj.U – tereny budownictwa mieszkaniowego z dopuszczeniem 
usług 

32.
Uchwała XXXI/213/98 
z dnia 11.03.1998 r. 

MRj.U – tereny budownictwa mieszkaniowego z dopuszczeniem 
usług 

33.
Uchwała XXXI/214/98 
z dnia 11.03.1998 r. 

MRj.U. – tereny budownictwa mieszkaniowego  
z dopuszczeniem usług 

34.
Uchwała XXXI/215/98 
z dnia 11.03.1998 r. 

MRj.U. – tereny budownictwa mieszkaniowego  
z dopuszczeniem usług 

35.
Uchwała XXXI/216/98 
z dnia 11.03.1998 r. 

MRj.U. – tereny budownictwa mieszkaniowego  
z dopuszczeniem usług 
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36.
Uchwała XXXI/217/98 
z dnia 11.03.1998 r. 

MRj.U. – tereny budownictwa mieszkaniowego  
z dopuszczeniem usług 

37.
Uchwała XXXI/218/98 
z dnia 11.03.1998 r. 

MRj.U. – tereny budownictwa mieszkaniowego  
z dopuszczeniem usług 

38.
Uchwała XXXI/219/98 
z dnia 11.03.1998 

MRj.U – tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej  
z dopuszczeniem usług 

39.
Uchwała XXXI/220/98 
z dnia 11.03.1998 

MRj.U – tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej  
z dopuszczeniem usług 

40.
Uchwała XXXI/221/98 
z dnia 11.03.1998 

MRj.U – tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej  
z dopuszczeniem usług 

41.
Uchwała XXXI/222/98 
z dnia 11.03.1998 r. 

MRj.U – tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej  
z dopuszczeniem usług 

42.
Uchwała XXXI/223/98 
z dnia 11.03.1998 r. 

MRj.U – tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej  
z dopuszczeniem usług 

43.
Uchwała XXXI/224/98 
z dnia 11.03.1998 r. 

MRj.U – tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej  
z dopuszczeniem usług 

44.
Uchwała XXXI/225/98 
z dnia 11.03.1998 r. 

MRj.U – tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej  
z dopuszczeniem usług 

45.
Uchwała XXXI/226/98 
z dnia 11.03.1998 r. 

MRj.U – teren zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej  
z dopuszczeniem usług 

46.
Uchwała XXXI/227/98 
z dnia 11.03.1998 r. 

MRj.U – teren zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej  
z dopuszczeniem usług 

47.
Uchwała XXXI/228/98 
z dnia 11.03.1998 r. 

MRj.U – tereny budownictwa mieszkaniowego  
i zagrodowego z dopuszczeniem usług 

48.
Uchwała XXXI/229/98 
z dnia 11.03.1998 

MR.j.U – tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej  
z dopuszczeniem usług 

49.
Uchwała XXXI/230/98 
z dnia 11.03.1998 

MR.j.U – tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej  
z dopuszczeniem usług 

50.
Uchwała XXXI/231/98 
z dnia 11.03.1998 

UT.W. – teren budownictwa rekreacyjnego 

51.
Uchwała XXXI/232/98 
z dnia 11.03.1998 r. 

UT.W. – tereny budownictwa rekreacyjnego 

52.
Uchwała XXXI/233/98 
z dnia 11.03.1998 r. 

UO.U – teren budownictwa sportowego i budynku 
wielofunkcyjnego 

53.
Uchwała XL/281/2002 
z dnia 10.10.2002 r. 

MJ – teren budownictwa mieszkaniowego 

54.
Uchwała XL/282/2002 
z dnia 10.10.2002 r. 

MJ – teren budownictwa mieszkaniowego 

55.
Uchwała XL/284/2002 
z dnia 10.10.2002 r. 

MJ – teren budownictwa mieszkaniowego 

56.
Uchwała XL/285/2002 
z dnia 10.10.2002 r. 

MJ – teren budownictwa mieszkaniowego 

57.
Uchwała XL/286/2002 
z dnia 10.10.2002 r. 

MJ – teren budownictwa mieszkaniowego 

58.
Uchwała XL/287/2002 
z dnia 10.10.2002 r. 

UK – teren usług sakralnych 
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59.
Uchwała XL/288/2002 
z dnia 10.10.2002 r. 

MJ – teren budownictwa mieszkaniowego 

60.
Uchwała XL/289/2002 
z dnia 10.10.2002 r. 

UK – teren usług sakralnych 

61.
Uchwała XL/290/2002 
z dnia 10.10.2002 r. 

MJ – teren budownictwa mieszkaniowego 

62.
Uchwała XL/291/2002 
z dnia 10.10.2002 r. 

MJ – teren budownictwa mieszkaniowego 

63.
Uchwała XL/292/2002 
z dnia 10.10.2002 r. 

UŁ – teren usług telekomunikacji 

64.
Uchwała XL/293/2002 
z dnia 10.10.2002 r. 

MJ – teren budownictwa mieszkaniowego 

65.
Uchwała XL/294/2002 
z dnia 10.10.2002 r. 

MJ – teren budownictwa mieszkaniowego 
KS,U – teren usług komunikacyjnych i innych 

66.
Uchwała XL/295/2002 
z dnia 10.10.2002 r. 

MJ – teren budownictwa mieszkaniowego 

67.
Uchwała XL/296/2002 
z dnia 10.10.2002 r. 

MJ – teren budownictwa mieszkaniowego 

68.
Uchwała XL/297/2002 
z dnia 10.10.2002 r. 

PI – teren zakładu utylizacji odpadów 

69.
Uchwała XII/109/2003 
z dnia 30.12.2003 r. 

UTL – tereny budownictwa rekreacji indywidualnej 

70.
Uchwała NZ.7331/A/1/2006 
z dnia 04.04.2006 

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 
budowy oczyszczalni ścieków 

71.
Uchwała V/53/07 
z dnia 27.04.2007 r. 

MNT – teren budownictwa rekreacji indywidualnej 

72.
Decyzja NR 7/01 
z dnia 11.09.2001 

Zatwierdzająca projekt i wydanie pozwolenia na budowę 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nozdrzec i Wara 

73.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dynów – Uchwała 

Rady Gminy Dynów nr XIII/124/99 z dnia 25 listopada 1999r 

74.
- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Domaradz - 

Uchwała Rady Gminy Domaradz nr XIV/101/2000 z dnia 08 marca 2000r 

 
7. Opis sieci kanalizacyjnej 
7.1 Informacje na temat istniejącej kanalizacji oraz liczby mieszkańców 

i turystów obsługiwanych przez tę sieć oraz oczyszczalnię ścieków 2. 
 

Wykaz – lista miejscowości aglomeracji w których eksploatowana jest sieć kanalizacji 
komunalnej (sanitarnej i ogólnospławnej) w Gminie Nozdrzec:
1. Nozdrzec (część miejscowości) 2. Siedliska (część miejscowości)  3.      …………. 
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W zakresie części Gminy Nozdrzec 
a) sołectwo Nozdrzec 

Lp. Kanalizacja istniejąca Długość 
[km] 

Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji 

Uwagi 
mieszkańcy 

turyści w sezonie 
turystyczno - 

wypoczynkowym4 

sumaryczna 
liczba osób 

[kol 4 + kol 5] 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Sanitarna grawitacyjna 6,3 

602 50 652  

2 Sanitarna  tłoczna 0,3 
3 Ogólnospławna 

grawitacyjna 
- 

4 Ogólnospławna tłoczna - 
Razem 6,6 602 50 652 

b) sołectwo Siedliska 

Lp. Kanalizacja istniejąca Długość 
[km] 

Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji 

Uwagi 
mieszkańcy 

turyści w sezonie 
turystyczno – 

wypoczynkowym4 

sumaryczna 
liczba osób 

[kol 4 + kol 5] 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Sanitarna grawitacyjna 0,7 

113 - 113  

2 Sanitarna  tłoczna - 
3 Ogólnospławna 

grawitacyjna 
- 

4 Ogólnospławna tłoczna - 
Razem 0,7 113 - 113 

Zestawienie zbiorcze istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie planowanej Aglomeracji 
Nozdrzec. 

Lp. Kanalizacja istniejąca Długość 
[km] 

Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji 

Uwagi 
mieszkańcy 

turyści w sezonie 
turystyczno – 

wypoczynkowym4 

sumaryczna 
liczba osób 

[kol 4 + kol 5] 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Sanitarna grawitacyjna 7,0 

715 50 765  

2 Sanitarna  tłoczna 0,3 
3 Ogólnospławna 

grawitacyjna 
- 

4 Ogólnospławna tłoczna - 
Razem 7,3 715 50 765 

 
 
7.2 Informacje na temat planowanej do budowy kanalizacji w celu dostosowania 

gminy/miasta do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 
1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) oraz 
liczby mieszkańców i turystów, którzy będą obsługiwani przez tę sieć oraz 
oczyszczalnię ścieków. 
 

7.2.1 Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km sieci.  

Wykaz – lista miejscowości/obszarów aglomeracji, w obrębie których planuje się budowę 
sieci kanalizacji sanitarnej o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km 
sieci: w zakresie Gminy Nozdrzec 

1 Nozdrzec (część) 2 Wara 3 Izdebki 
4 Hłudno 5 Wesoła (część) 6 Siedliska 

                                                            
4 Wypełnić w przypadku budowy sieci kanalizacyjnej na terenach o których mowa w § 3 ust.5 rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. 
Nr 137, poz. 922).  
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Wykaz – lista miejscowości/obszarów aglomeracji, w obrębie których planuje się budowę 
sieci kanalizacji sanitarnej o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km 
sieci: w zakresie Gminy Domaradz 

1 Barycz 2…………. 3…………. 
 
Wykaz – lista miejscowości/obszarów aglomeracji, w obrębie których planuje się budowę 
sieci kanalizacji sanitarnej o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km 
sieci: w zakresie Gminy Dynów 

1 Łubno 2…………. 3…………. 
 

W zakresie Gminy Nozdrzec, która tworzyć będzie Aglomerację Nozdrzec 

Lp. Kanalizacja planowana do 
realizacji 

Długość 
[km] 

Liczba osób, które będą obsługiwane przez 
planowaną do budowy kanalizację 

Uwagi 
mieszkańcy 

turyści w sezonie 
turystyczno – 

wypoczynkowym4 

sumaryczna 
liczba osób 

[kol 4 + kol 5] 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Sanitarna grawitacyjna 65,70 7693 670 8363  2 Sanitarna tłoczna 3,93 
Razem 69,63 7693 670 8363 

 
W zakresie Gminy Domaradz, która tworzyć będzie Aglomerację Nozdrzec 

Lp. Kanalizacja planowana do 
realizacji 

Długość 
[km] 

Liczba osób, które będą obsługiwane przez 
planowaną do budowy kanalizację 

Uwagi 
mieszkańcy 

turyści w sezonie 
turystyczno – 

wypoczynkowym4 

sumaryczna 
liczba osób 

[kol 4 + kol 5] 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Sanitarna grawitacyjna 7,15 945  945  2 Sanitarna tłoczna  
Razem 7,15 945  945 

 

W zakresie Gminy Dynów, która tworzyć będzie Aglomerację Nozdrzec 

Lp. Kanalizacja planowana do 
realizacji 

Długość 
[km] 

Liczba osób, które będą obsługiwane przez 
planowaną do budowy kanalizację 

Uwagi 
mieszkańcy 

turyści w sezonie 
turystyczno – 

wypoczynkowym4 

sumaryczna 
liczba osób 

[kol 4 + kol 5] 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Sanitarna grawitacyjna 10,40 1270 17 1287  2 Sanitarna tłoczna  
Razem 10,40 1270 17 1287 

 
Zestawienie zbiorcze 

Lp. Kanalizacja planowana do 
realizacji 

Długość 
[km] 

Liczba osób, które będą obsługiwane przez 
planowaną do budowy kanalizację 

Uwagi 
mieszkańcy 

turyści w sezonie 
turystyczno – 

wypoczynkowym4 

sumaryczna 
liczba osób 

[kol 4 + kol 5] 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Sanitarna grawitacyjna 83,25 9908 687 10595  2 Sanitarna tłoczna 3,93 
Razem 87,18 9908 687 10595 

 
Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru 
o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km sieci). 
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3]   87,18 
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez  
planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [kol. 6] 10595 

Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [kol. 
6]/długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3]   121,53 
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7.3 Informacje na temat kanalizacji oraz  liczby mieszkańców i turystów 
obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków po 
dostosowaniu gminy/miasta do warunków określonych w Dyrektywie Rady z 
dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych 
(91/271/EWG). 

Wykaz – lista miejscowości/obszarów aglomeracji w obrębie  których będzie funkcjonowała 
sieć kanalizacji sanitarnej zgodnie z Dyrektywą 91/271/EWG: w zakresie Gminy Nozdrzec
1. Nozdrzec 2. Wara 3. Izdebki 
4. Hłudno 5. Wesoła (część) 6. Siedliska 
 

Wykaz – lista miejscowości/obszarów aglomeracji w obrębie  których będzie funkcjonowała 
sieć kanalizacji sanitarnej zgodnie z Dyrektywą 91/271/EWG: w zakresie Gminy Domaradz 

1. Barycz 2. …………. 3. …………. 
 

Wykaz – lista miejscowości/obszarów aglomeracji w obrębie  których będzie funkcjonowała 
sieć kanalizacji sanitarnej zgodnie z Dyrektywą 91/271/EWG: w zakresie Dynów 

1. Łubno (część) 2. …………. 3. …………. 
W zakresie części Gminy Nozdrzec, która będzie tworzyć Aglomerację Nozdrzec 

Lp. Kanalizacja Długość 
[km] 

Liczba osób korzystających z kanalizacji po 
dostosowaniu gminy/miasta do warunków 
określonych w Dyrektywie 91/271/EWG Uwagi 

mieszkańcy 
turyści w sezonie 

turystyczno – 
wypoczynkowym4 

sumaryczna 
liczba osób 

[kol 4 + kol 5] 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Sanitarna grawitacyjna 72,76 

8408 720 9128  

2 Sanitarna tłoczna 4,23 
3 Ogólnospławna 

grawitacyjna 
- 

4 Ogólnospławna tłoczna - 
Razem 76,99 8408 720 9128 

W zakresie Gminy Domaradz, która będzie tworzyć Aglomerację Nozdrzec 

Lp. Kanalizacja Długość 
[km] 

Liczba osób korzystających z kanalizacji po 
dostosowaniu gminy/miasta do warunków 
określonych w Dyrektywie 91/271/EWG Uwagi 

mieszkańcy 
turyści w sezonie 

turystyczno – 
wypoczynkowym4 

sumaryczna 
liczba osób 

[kol 4 + kol 5] 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Sanitarna grawitacyjna 7,15 

945  945  

2 Sanitarna tłoczna - 
3 Ogólnospławna 

grawitacyjna 
- 

4 Ogólnospławna tłoczna - 
Razem 7,15 945  945 

W zakresie Gminy Dynów, która będzie tworzyć Aglomeracją Nozdrzec 

Lp. Kanalizacja Długość 
[km] 

Liczba osób korzystających z kanalizacji po 
dostosowaniu gminy/miasta do warunków 
określonych w Dyrektywie 91/271/EWG Uwagi 

mieszkańcy 
turyści w sezonie 

turystyczno – 
wypoczynkowym4 

sumaryczna 
liczba osób 

[kol 4 + kol 5] 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Sanitarna grawitacyjna 10,4 

1270 17 1287  

2 Sanitarna tłoczna - 
3 Ogólnospławna 

grawitacyjna 
- 

4 Ogólnospławna tłoczna - 
Razem 10,4 1270 17 1287 
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Zestawienie zbiorcze dla Aglomeracji Nozdrzec 

Lp. Kanalizacja Długość 
[km] 

Liczba osób korzystających z kanalizacji po 
dostosowaniu gminy/miasta do warunków 
określonych w Dyrektywie 91/271/EWG Uwagi 

mieszkańcy 
turyści w sezonie 

turystyczno – 
wypoczynkowym4 

sumaryczna 
liczba osób 

[kol 4 + kol 5] 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Sanitarna grawitacyjna 90,31 

10623 737 11360  

2 Sanitarna tłoczna 4,23 
3 Ogólnospławna 

grawitacyjna 
- 

4 Ogólnospławna tłoczna - 
Razem 94,54 10623 737 11360 

 
8. Opis gospodarki ściekowej 

 
8.1 Informacje na temat oczyszczalni ścieków.5 

Oczyszczalnia ścieków w Nozdrzcu 

Lokalizacja 
Miejscowość [kod pocztowy]: 36-245 Ulica, nr: ……………….. 

Gmina: Nozdrzec Powiat: Brzozów 

Województwo: podkarpackie 

Telefon: (13) 4397280 Fax: (13) 4397286 

e-mail do kontaktów bieżących: zgk.nozdzrec@op.pl 

Decyzja pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków 
oczyszczonych 
Organ, który wydał decyzję: Starostwo Brzozów 

Numer decyzji: SR.6223-6/09 Data wydania: 16.03.2009 Termin ważności do: 16.03.2019 

Przepustowość oczyszczalni: 
Średnia [m3/d]: 50 Maksymalna godzinowa [m3/h]: 

2,0 
Maksymalna roczna [m3/a]: 
18250 

Rodzaj i ilość ścieków dostarczanych siecią kanalizacyjną2 : 
Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m3/d]: 45 
Ścieki dowożone [m3/d]: .........………… 
Aktualne obciążenie oczyszczalni 2  : 
Średnie [m3/d]: 45 
Średnio [% przepustowości]: …………….. 

Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim 
[m3/a]: 14463 

Przewidywane obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego 
zakresu sieci kanalizacji sanitarnej: 
Średnie [m3/d]: ……………………….. 
Średnio [% przepustowości]: …………….. 

Przewidywana ilość ścieków oczyszczonych w 
roku [m3/a]: ………………….. 

 
                                                            
5 W przypadku funkcjonowania więcej niż jedna oczyszczalnia ścieków, dla każdej oczyszczalni wypełnić 
oddzielną tabelę. 
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Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych 2 

Wskaźnik Wartość  
(średnioroczna z pomiarów) Uwagi  

1 2 3 

BZT5 [mgO2/l] 109 ………… 
ChZTCr [mgO2/l] 223 ………… 
Zawiesina ogólna [mg/l] 188 ………… 
Fosfor ogólny [mgP/l] ………… ………… 
Azot ogólny [mgN/l] ………… ………… 
Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków 
oczyszczonych 2 

Wskaźnik Wartość lub % redukcji zgodnie 
z pozwoleniem wodnoprawnym 

Wartość  
(średnioroczna z pomiarów) 

1 2 3 

BZT5 [mgO2/l] 40 10,6 
ChZTCr [mgO2/l] 150 58,0 
Zawiesina ogólna [mg/l] 50 17,0 
Fosfor ogólny [mgP/l] ………… ………… 
Azot ogólny [mgN/l] ………… ………… 
 

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym: 
Nazwa cieku: rz. San Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków 

oczyszczonych: 252+450 

Typ oczyszczalni ścieków: 
             BIOBIOK Mu - 50 

 
Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu 
rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni6 w Nozdrzcu 
Oczyszczalnia ścieków BIOBIOK Mu – 50 zostanie zdemontowana

 
Oczyszczalnia ścieków w Siedliskach 
Lokalizacja 
Miejscowość [kod pocztowy]: 36-245 Ulica, nr: ……………….. 
Gmina: Nozdrzec Powiat: Brzozów 
Województwo: Podkarpackie 

Telefon: (13) 4398020 Fax: : ……………….. 
e-mail do kontaktów bieżących: : ……………….. 
Decyzja pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków 
oczyszczonych 
Organ, który wydał decyzję: Starostwo Brzozów 

                                                            
6Tekst nie więcej niż 1/2 strony A‐4.  
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Numer decyzji: SR.6223-17/09 Data wydania: 07.07.2009 Termin ważności do: 07.07.2019 

Przepustowość oczyszczalni: 
Średnia [m3/d]: 24 Maksymalna godzinowa [m3/h]: 

1,3 
Maksymalna roczna [m3/a]: 8760

 

Rodzaj i ilość ścieków dostarczanych siecią kanalizacyjną 2 : 
Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m3/d]: 8 
Ścieki dowożone [m3/d]: .........………… 
Aktualne obciążenie oczyszczalni 2  : 
Średnie [m3/d]: 8 
Średnio [% przepustowości]: …………….. 

Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim 
[m3/a]: 2746 

Przewidywane obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego 
zakresu sieci kanalizacji sanitarnej: 
Średnie [m3/d]: ……………………….. 
Średnio [% przepustowości]: …………….. 

Przewidywana ilość ścieków oczyszczonych w 
roku [m3/a]: ………………….. 

 

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych 2 
Wskaźnik Wartość  

(średnioroczna z pomiarów) Uwagi  

1 2 3 

BZT5 [mgO2/l] 106 ………… 
ChZTCr [mgO2/l] 369 ………… 
Zawiesina ogólna [mg/l] 920 ………… 
Fosfor ogólny [mgP/l] ………… ………… 
Azot ogólny [mgN/l] ………… ………… 
Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków 
oczyszczonych 2 

Wskaźnik Wartość lub % redukcji zgodnie 
z pozwoleniem wodnoprawnym 

Wartość  
(średnioroczna z pomiarów) 

1 2 3 

BZT5 [mgO2/l] 40 10,8 
ChZTCr [mgO2/l] 150 52,0 
Zawiesina ogólna [mg/l] 50 12,6 
Fosfor ogólny [mgP/l] ………… ………… 
Azot ogólny [mgN/l] ………… ………… 

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym: 
Nazwa cieku: rz. Jaworka Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków 

oczyszczonych: 0+550 

Typ oczyszczalni ścieków: 
             Eco – Line 3N 

 

Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu 
rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni7: w Siedliskach 
Oczyszczalnia ścieków zostanie zdemontowana. Przepompowania ścieków tłoczyć będzie ścieki do 
sieci kanalizacyjnej w Siedliskach i dalej na gminną oczyszczalnie ścieków w Nozdrzcu 
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Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu 
budowy gminnej oczyszczalni ścieków w Nozdrzcu 

Na działce 1773 obręb ewidencyjny Nozdrzec (KW27311) budowana będzie gminna 
oczyszczalnia ścieków typu BIO – TECH. Odprowadzanie ścieków oczyszczonych 
planowane jest do potoku Łubienka w km 0+180 i dalej wraz z wodami potoku Łubienka do 
rzeki San w km 251+273.  
Na działce 1773 planowane jest wykonanie: 
 - przepompowni ścieków surowych, 
 - punktu zbiorczego ścieków dowożonych( funkcjonującego do czasu budowy całkowitej 
budowy kanalizacji w aglomeracji Nozdrzec 
 - zbiornika uśredniającego  
 - budynku sitopiaskownika 
 - dwóch reaktorów biologicznych 2×700 m3/d każdy 
 - zbiornika osadu nadmiernego  
 - budynku socjalno – magazynowego z agregatami  
 - wiaty na odwodniony osad 
 - separatora koalescencyjnego 
 - biofiltra zieleni  
 - studni wierconej wody pitnej i  technologicznej 
 - stacji trafo 
 - ogrzewania centralnego z pompą ciepła 
 - uzbrojenia terenu 
 - ogrodzenia terenu 
 - placów manewrowych 
 - drogi dojazdowej od drogi wojewódzkiej 887 
 - wylot do potoku Łubienka kanałem Ø315 mm 

 
 

8.2 Informacje o średniej dobowej ilości i jakości ścieków komunalnych 
powstających na terenie gminy oraz ich składzie jakościowym. 
 

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie gminy[m3/d]: 1400 

Wskaźnik Wartość wskaźnika 
zanieczyszczeń Uwagi 

1 2 3 

BZT5 [mgO2/l] 594,9 ………… 
ChZTCr [mgO2/l] 1108,7 ………… 
Zawiesina ogólna [mg/l] 685,3 ………… 
Fosfor ogólny [mgP/l] 16,9 ………… 
Azot ogólny [mgN/l] 67,0 ………… 
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8.3 Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych 
odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.  
 

Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji [m3/d] 
Brak ścieków przemysłowych 

Wskaźnik Wartość wskaźnika 
zanieczyszczeń 

Ładunek zanieczyszczeń 
odprowadzany w ciągu doby 

[g/d]8 
1 2 3 

BZT5 [mgO2/l] ………… ………….. 
ChZTCr [mgO2/l] ………… nie dotyczy 
Zawiesina ogólna [mg/l] ………… nie dotyczy 
Fosfor ogólny [mgP/l] ………… nie dotyczy 
Azot ogólny [mgN/l] ………… nie dotyczy 
…………… ………… nie dotyczy 

 
8.4 Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji 

zbiorczej jest planowane.  
 

Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady planowane do 
podłączenia do kanalizacji [m3/d]: nie dotyczy 

Wskaźnik Wartość wskaźnika 
zanieczyszczeń 

Ładunek zanieczyszczeń 
odprowadzany w ciągu doby 
przez zakłady planowane do 

podłączenia [g/d]7  
1 2 3 

BZT5 [mgO2/l] ………… ………….. 
ChZTCr [mgO2/l] ………… nie dotyczy 
Zawiesina ogólna [mg/l] ………… nie dotyczy 
Fosfor ogólny [mgP/l] ………… nie dotyczy 
Azot ogólny [mgN/l] ………… nie dotyczy 
………. ………… nie dotyczy 

 
8.5 Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.  

 
Wyszczególnienie RLM 
Liczba mieszkańców oraz turystów korzystających z istniejącej sieci 
kanalizacyjnej [kol. 6 pkt 7.1] 765 

Liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą korzystali z planowanej do 
budowy sieci kanalizacyjnej[kol. 6 pkt. 7.2.1 + kol. 6 pkt 7.2.2] 

10595 

Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków 
odprowadzanych przez zakłady przemysłowe korzystające z istniejącej sieci 
kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 8.3 / 60 g/d] 

 
………… 

Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, 
który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe planowane do 
podłączenia do sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 8.4 / 60 g/d] 

 
………… 

Równoważna Liczba Mieszkańców RLM  11360 

                                                            
7 Podać wyłącznie dla BZT5. 
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9. Informacje 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. 

Nie dotyczy 
 

 
10. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych 

zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te 
obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych 
obszarach. 
 

Nie dotyczy  
 
 

11. Informacje o formach ochrony przyrody zawierającą nazwę formy 
ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony 
obszar za formę ochrony przyrody. 
 

 
 - obszar Natura 2000 Rzeka San PLH 180007 występuje na terenie Gminy Nozdrzec 
 - Wschodnio-beskidzki obszar chronionego krajobrazu – Rozporządzenie Nr 54/05 Wojewody 
Podkarpackiego – występuje na terenie Gminy Nozdrzec 
 - Przemysko – Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu – Rozporządzenie Nr 65/05   
Wojewody Podkarpackiego – występuje na terenie Gminy Nozdrzec i Dynów 
 

 
12. Lista sprawdzająca poprawności wykonania części graficznej. 
 
Lp. Wyszczególnienie Nie8  Tak9 Nie 

dotyczy9 
1 2 3 4 5 

1 Część graficzna została wykonana na mapie topograficznej w 
skali 1:10 000, a w przypadku jej braku - w skali 1:25 000.  X  

2 
Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar 
objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji 
zbiorczej). 

 X  

3 
Oznaczono znajdujące się na  terenie aglomeracji oczyszczalnie 
ścieków komunalnych, do których odprowadzane (bądź 
odprowadzane będą) są ścieki komunalne. 

 X  

4 Oznaczono granice administracyjne gminy zgodne z danymi z 
państwowego rejestru granic.  X  

5 Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących   X 

                                                            
8 Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź. 
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tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej. 

6 Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód 
śródlądowych.   X 

7 

Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, 
znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej 
ustawy. 

 X  

8 Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej.  X  

9 Część graficzna mapa została podpisana przez osobę 
upoważnioną do reprezentowania gminy (gminy wiodącej)  X  

 
 
 

Podpisy osoby upoważnionej do reprezentowania 
Wnioskodawcy 

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

(pieczęć Wnioskodawcy) 
 
 
 
 




