
Aglomeracja  Lipie w perspektywie na lata 2016 -2020 

Gmina Lipie posiada ustanowioną aglomerację w rozumieniu Prawa Wodnego. Wojewoda Śląski 
rozporządzeniem 47/08 z dnia 22 lipca 2008 r ustanowił aglomeracje Lipie o równoważnej liczbie 
mieszkańców RLM = 4310. 
Zgodnie z w/w zarządzeniem. Sieć kanalizacyjna będzie docelowo eksploatowana w następujących 
miejscowościach: 
Lipie 
Danków 
Parzymiechy 
Rębielice Szlacheckie 
Szyszków 
Zimnowoda 
Kleśniska 
Aglomeracja Lipie została ujęta w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych  
w załączniku Nr 3 pod pozycją 87. Ujęcie Gminy Lipie W KPOŚK  daje gminie szansę łatwiejszego 
otrzymania dofinansowania w zakresie inwestycji w gospodarce ściekowej zarówno ze środków 
krajowych jak i ze środków Unii Europejskiej. W okresie składania wniosku o ustanowienie 
aglomeracji Lipie przewidywało się, że w terminie od 2008 –2015 r sieć kanalizacyjna zostanie 
zbudowana w wyznaczonych miejscowościach w aglomeracji.   
 We wrześniu 2014 r w Polsce weszły w decydującą fazę prace nad wdrożeniem dyrektywy  Rady 
91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Ostatnia zmiana ustawy Prawo Wodne 
umożliwiło samorządom korektę aktów prawa miejscowego jakimi są rozporządzenia wojewodów 
oraz uchwały sejmików województwa wyznaczające aglomerację. Pozwoliło to na uwzględnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
rzeczywistych potrzeb samorządów w zakresie inwestycji dotyczącej gospodarki ściekowej, a tym 
samym umożliwiło  aktualizacje KPOŚK. Wstępnie rozważano zmianę aglomeracji ograniczając do 
trzech miejscowości, jednak po konsultacji i szczegółowej analizie dotyczącej uaktualnienia IV 
aktualizacji KPOŚK postanowiono nie zmieniając wcześniejszego rozporządzenia ustanawiającego 
aglomerację.  
W dniu 06 października 2014 r został sporządzony i przesłany do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Śląskiego w Katowicach formularz do IV aktualizacji KPOŚK. W formularzu zostały 
podane długości sieci kanalizacyjnej planowanej do budowy w latach 2014 -2015. 
Planowana długość sieci kanalizacyjnej to 5,5 km w tym sieci grawitacyjnej 4,0 km.  Zaplanowano 
również inwestycję w oczyszczalni ścieków dotyczącą przeróbki stabilizacji osadu ściekowego. Ogólny 
koszt budowy sieci kanalizacyjnej wraz z przeróbką osadu zaplanowano na kwotę 4.950,0 tyś zł,  
w tym 4.000,0 tyś zł Zintegrowane Fundusze Terytorialne oraz 950 tyś środki własne. Podanie 
powyższych danych było realne w perspektywie wykonania z racji gwarantowanych środków  
z Zintegrowanych Funduszy Terytorialnych oraz dawało gwarancję uniknięcia konsekwencji karnych, 
które miały być nałożone na gminy z niewykonania zaplanowanych założeń inwestycyjnych  
w budowie sieci kanalizacyjnej. 
W dniu 03 marca 2015r  Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w swojej informacji przekazał, 
że Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej przystąpił do ostatecznej wersji projektu Master Plan dla 
dyrektywy ściekowej i w związku z tym prosi o przekazanie informacji o planowanych bądź 
realizowanych inwestycjach do końca 2015r oraz od 2016 – 2020 r.  
W dniu 13 marca 2015 zostało złożone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego 
uaktualnienie IV AKPOŚK na potrzeby Master Plan. W powyższej ankiecie nie zaplanowano do 
wykonania inwestycji w budowie sieci kanalizacyjnej oraz modernizacji w Oczyszczalni Ścieków do 
końca 2015r. Natomiast w latach 2016 -2020 zaplanowano inwestycje w  budowie sieci kanalizacyjnej 
o długości 31 km oraz modernizację w oczyszczalni ścieków dotyczącą przeróbki stabilizacji osadu 
ściekowego.  
 
 



Zaplanowano środki: 
EFRR     -               32 .240,00 tyś zł /mln/ 
WFOŚ    -               6 .060,00    tyś zł /mln/ 
Środki własne  -  2. 00,00 tyś zł  /mln/ 
 
Plan budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach objętych aglomeracją na lata  
                      2016 – 2020 
 
W miejscowości Lipie budowa sieci kanalizacyjnej została ukończona przed ustanowieniem 
aglomeracji natomiast sieć kanalizacyjna w Dankowie została oddana do eksploatacji w 2011r. 
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Nazwa 
miejscowości 

Długość sieci 
Kanalizacyjnej  

 
Planowany 
termin 
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Kanalizacja 
zbiorowa 

     RLM 
Sanitacja 
indywidualna Istniejąca 

    km 
Planowana 
      km 

1 Lipie 11,8 -  1118  

2 Danków 5,06 -  556  

3 Napoleon 0 12 2016-2020 102 91 
 4 Parzymiechy 2016-2020 968 

5 Zimnowoda 0 5,4 2016-2020 454 120 

6 Kleśniska 0 5,8 2016-2020 381 87 

7 Szyszków  
0 

 
7,8 

2016-2020  
684 

66 

8 Rębielice 
Szlach 

2016-2020 

 
1. W miejscowościach Napoleon (przy lesie), Parzymiechy (ul. Stawowa, Chmielna, Łąkowa, 

Leśna, Reformy Rolnej, Głęboka ,Parzymiechy Zagórze,   Zimnowoda Karcze i Podlas,   
Kleśniska ul.Stawki, ul. Marianka  ul, Szkolna, ul. Lasek  oraz  Szyszków, Rębielice Szlacheckie 
zabudowania oddalone od głównej drogi, w których mieszka ok. 66 osób. W wymienionych 
miejscach danej miejscowości nie jest spełniony warunek koncentracji mieszkańców. 
Przewiduje się  sanitację indywidualną.  

Sanitację indywidualną należy rozumieć jako indywidualne rozwiązywanie problemu ścieków na 
terenie nieruchomości, na której powstają  - jest to; 

 Gromadzenie ścieków w zbiornikach bezodpływowych. 

 Wykorzystywanie przydomowych oczyszczalni ścieków 
 

Podjęta decyzja o pozostawieniu aglomeracji o niezmienionej równoważnej liczbie mieszkańców  była 
decyzją dobrą. Pozwoliło to Urzędowi Gminy Lipie o ubieganie się o większe środki finansowe. 
Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie z Europejskich Funduszy jak i zarówno z funduszu WFOŚ 
jest utworzona aglomeracja. Obecnie jest opracowana dokumentacja na budowę sieci kanalizacyjnej 
w miejscowościach Napoleon. Parzymiechy, Zimnowoda. Pozostały procedury przetargowe  
w wyłonieniu wykonawcy.  
 
 
 

 
Na dzień dzisiejszy środki z PROW to 2,5 mln na daną inwestycję /środki jednorazowe/. Planując  
budowę sieci kanalizacyjnej poza aglomeracją należy wziąć pod uwagę zwartą zabudowę jak  
najmniejsze długości tranzytowe, ograniczy to koszty budowy. 
 



Istnieje również  możliwość pozyskania środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę 
sieci kanalizacyjnej dla miejscowości nie będących w aglomeracji. Warunkiem jest opracowanie 
dokumentacji i złożenie odpowiedniego wniosku dla danej miejscowości. Są propozycje, żeby 
inwestycje planować w miejscowości Albertów, ośrodek „MAMRE” planuje dużą inwestycję 
budowlaną. 
 


