
Dotyczy gmin, 

które nie 

przekazały 

danych na 

potrzeby 

sprawozdania

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1

Mieczysław Kobiela 

604 469 765

TAK

Nie dotyczy

A Aglomeracja 

z 1 OŚ

PL.SL92 Lipie

Kłobucki

SL WT Odra Lipie GW Lipie 18,4835 51,0280
47/08 z dnia 

22.07.2008
4 310

1

Czy wszystkie gminy 

wchodzące w skład 

aglomeracji przekazały 

informację w ramach 

sprawozdania?

Imię i nazwisko, email 

oraz numer telefonu 

osoby wypełniającej 

ankietę w danej 

aglomeracji

nr rozporządzenia 

(uchwały) 

ustanawiającego  

aglomerację

Lp
status 

aglomeracji

gmina wiodąca 

w aglomeracji

rodzaj 

gminy

Wymienić 

imiennie gminy 

oraz podać 

przyczyny braku 

przekazania 

danych w ramach 

sprawozdania

woj.
typ danych w 

wierszu

I_d 

aglomeracji
nazwa aglomeracji powiat

1. Aglomeracja, dane podstawowe

Ankieta sprawozdawcza z realizacji KPOŚK w 2015 r.

gminy  w 

aglomeracji

współrzędna geograficzna aglomeracji 

(oznaczenie punktu charakterystycznego 

dla aglomeracji; należy przyjąć, że jest 

to adres urzędu gminy wiodącej 

w aglomeracji) 

długość szerokość

region 

wodny
dorzecze

RLM aglomeracji 

zgodnie z 

rozporządzeniem 

(uchwałą) 

ustanawiajacym 

aglomerację
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ogółem [km]
w tym sieci 

grawitacyjnej [km]
ogółem [km]

w tym sieci 

grawitacyjnej [km]
ogółem [km]

w tym sieci 

grawitacyjnej [km]

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

3 4 310 4 310 1 614 2 533 140 35 tak 17,2 13,1 0,0 0,0 17,2 13,1 0,0 0,0

długość sieci kanalizacyjnej ogółem 

(sanitarnej i ogólnospławnej)                           

w aglomeracji
liczba przydomowych 

oczyszczalni scieków

liczba rzeczywistych 

mieszkańców w 

aglomeracji

długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej w 

aglomeracji

Czy aglomeracja 

prowadzi 

ewidencję 

zbiorników 

bezodpływowych 

oraz 

przydomowych 

oczyszczalni 

ścieków?

stan na koniec roku sprawozdawczego

długość kanalizacji 

deszczowej w 

aglomeracji [km]

długość sieci kanalizacyjnej 

ogólnospławnej  w aglomeracji

1. Aglomeracja, dane podstawowe 2. Systemy kanalizacji zbiorczej

liczba mieszkańców 

korzystających z 

systemu 

kanalizacyjnego

liczba mieszkańców 

obsługiwanych przez 

tabor asenizacyjny

długość sieci kanalizacyjnej 

wybudowanej i odebranej w 

roku sprawozdawczym - 

sanitarnej i ogólnospławnej (bez 

deszczowej)

ogółem [km]

liczba mieszkańców 

obsługiwanych przez systemy 

indywidualne (przydomowe 

oczyszczlanie ścieków)

stan na koniec roku sprawozdawczego

RLMrz zgodny z 

projektem 

AKPOŚK 2015

grupa RLM  

zgodna z 

rozporządzeniem 

(uchwałą)
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36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

0,0 0,0 0 80,6 49,8 2,9 0,9 27,0 1 614 0 0 43 PL.SL92 Gminna oczyszczalnia 

1

w tym sieci 

grawitacyjnej 

[km]

2. Systemy kanalizacji zbiorczej 3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych

status 

oczyszczalni
nazwa oczyszczalni

RLM 

mieszkańców  

[RLM]

% RLM  

korzystających z 

sieci kanalizacyjnej 

[% RLM]

ilość ścieków 

komunalnych 

powstających w 

aglomeracji 

ogółem [tys. m3/r]

ilość ścieków 

komunalnych 

odprowadzanych 

zbiorczym systemem 

kanalizacyjnym do 

oczyszczalni [tys. m3/r]

ilość ścieków 

dostarczanych do 

oczyszczalni 

taborem 

asenizacyjnym [tys. 

m3/r]

ilość ścieków 

oczyszczanych 

systemami 

indywidualnymi 

(przydomowymi 

oczyszczalniami 

ścieków) [tys. m3/r]

I_d oczyszczalni 

ścieków

RLM  

przemysłu 

[RLM]

ilość ścieków 

nieoczyszczanych

 w aglomeracji

 [tys. m3/r]

długość sieci kanalizacyjnej 

wybudowanej i odebranej w 

roku sprawozdawczym - 

sanitarnej i ogólnospławnej (bez 

deszczowej)

RLM  osób czasowo 

przebywających w 

aglomeracji [RLM]

RLM korzystających z sieci kanalizacyjnej

długość sieci 

kanalizacyjnej 

zmodernizowanej w 

roku 

sprawozdawczym 

[km]

liczba mieszkańców 

rzeczywistych 

podłączonych do sieci 

kanalizacyjnej  w roku 

sprawozdawczym
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51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

Lipie,ul. Ziołowa 10

18,8145 51,0078 18,8145 51,0078

Odra Warta Liswarta Liswarta

408 500 0 4 273 52,7 52,7 B 1

adres oczyszczalni,  

telefon kontaktowy, 

imię i nazwisko osoby 

do kontaktu na 

oczyszczalni

współrzędne geograficzne 

oczyszczalni ścieków

współrzędne geograficzne 

punktu zrzutu ścieków

3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych

długość szerokośćszerokośćdługość II rzędu III rzędu
bezpośredni 

odbiornik

nazwa odbiornika ścieków przepustowość 

I rzędu średnia [m3/d] docelowa [m3/d]
maksymalna 

[m3/d]

projektowa wydajność 

oczyszczalni ścieków 

[RLM]

ilość oczyszczanych 

ścieków komunalnych 

ogółem w ciągu roku 

[tys. m3/r]

ilość ścieków 

oczyszczonych 

odprowadzonych do 

odbiornika [tys. m3/r]

rodzaj 

oczyszczalni 

obecnie

Czy oczyszczalnia ścieków spełnia 

wymagania rozporządzenia 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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68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

1 1 1 450 1 578 524 7 50 9 nie dotyczy nie dotyczy

0

Czy wartość 

wskaźnika fosforu 

ogólnego spełnia 

wymogi 

rozporządzenia? 

średnie roczne wartości wskaźników  w ściekach odpływających z 

oczyszczalni ścieków
redukcja

fosfor [%]
BZT5 

[mgO2/l]

ChZT 

[mgO2/l]

zawiesina ogólna 

[mg/l]
azot [mg/l]

zawiesina ogólna 

[mg/l]

BZT5 

[mgO2/l]

3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych

plan inwestycyjny  

zgodny z 

projektem 

AKPOŚK2015

azot 

[mg/l]

fosfor 

[mg/l]

inwestycje  w 

zakresie 

oczyszczalni 

ścieków 

zakończone w roku 

sprawozdawczym w 

ramach KPOŚKCzy wartość wskaźnika 

azot ogólny spełnia 

wymogi 

rozporządzenia?

fosfor [mg/l]

Czy wartości poszczególnych wskaźników w ściekach odpływających z oczyszczalni ściekó spełniają wymagania 

rozporządzenia w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w 

sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego?

Czy wartość 

wskaźnika BZT5 

spełnia wymogi 

rozporządzenia?

Czy wartość 

wskaźnika ChZT 

spełnia wymogi 

rozporządzenia? 

Czy wartość 

wskaźnika 

zawiesina ogólna 

spełnia wymogi 

rozporządzenia?

średnie roczne wartości wskaźników w ściekach dopływających do 

oczyszczalni ścieków

ChZT 

[mgO2/l]

termin zakończenia 

inwestycji zgodnie 

z projekem 

AKPOŚK 2015

azot [%]
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ilość [Mg/rok]
sposób 

zagospodarowania
ogółem [tys. zł]

w tym koszty związane z 

wykonaniem dokumentacji 

projektowej [tys. zł]

w tym koszty związane z 

wybudowaniem sieci [tys. 

zł]

w tym koszty związane z 

modernizacją sieci [tys. zł]
ogółem [tys. zł]

88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

workownica

5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0

0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ilość suchej masy 

osadów 

powstających na 

oczyszczalni  

[Mg/rok]

stosowane do uprawy roślin 

przeznaczonych do produkcji 

kompostu [Mg/rok]

zbiorcze systemy kanalizacyjne

forma przeróbki 

osadu na 

oczyszczalni 

poprzedzająca 

zagospodarowanie

stosowane do 

rekultywacji terenów, 

w tym gruntów na cele 

rolne [Mg/rok]

przeznaczone na inne cele

5. Finansowanie

przekształcone 

termicznie 

[Mg/rok]

składowane na 

składowiskach 

odpadów [Mg/rok]

oczyszczalnia ścieków komunalnych

ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu nakłady poniesione w roku sprawozdawczym

magazynowane 

czasowo na terenie 

oczyszczalni [Mg/rok]

4.Osady

stosowane w 

rolnictwie 

[Mg/rok]
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inwestycje

 w zakresie oczyszczalni 

ścieków zrealizowane

w ramach KPOŚK

w tym koszty związane z 

wykonaniem dokumentacji 

projektowej [tys. zł]

w tym koszty związane z 

inwestycjami na 

oczyszczalni [tys. zł]

w tym koszty związane z 

przeróbką osadu na 

oczyszczalni [tys. zł]

w tym koszty związane z 

zagospodarowaniem 

osadu [tys. zł]

Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska  i 

Gospodarki Wodnej [tys. zł]

Wojewódzkie Fundusze 

Ochrony Środowiska  i 

Gospodarki Wodnej [tys. zł]

kwota [tys. zł] nazwa funduszu kwota [tys. zł] nazwa (BN, M, MO, R, RM)

103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0

0,0

0 Brak

razem [tys. zł]

zakończone inwestycje w ramach KPOŚK lata 2004-2015

5. Finansowanie

inne źródła finansowania (banki, 

środki prywatne, agencje)
fundusze ekologiczne fundusze zagraniczneoczyszczalnia ścieków komunalnych

środki własne samorządów gmin oraz 

środki przedsiębiorstw wodociągowo-

kanalizacyjnych [tys. zł]

nakłady poniesione w roku sprawozdawczym źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w roku sprawozdawczym
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koszt wszystkich inwestycji 

zrealizowanej w ramach KPOŚK 

dotyczącej oczyszczalni ścieków

koszt wszystkich inwestycji 

zrealizowanej w ramach 

KPOŚK dotyczącej sieci 

kanalizacyjnych

kwota [tys. zł]
budowa sieci (sanitarnej i 

ogólnospławnej) [km]

modernizacja sieci (sanitarnej i 

ogólnospławnej) [km]
kwota [tys. zł]

116 117 118 119 120 121 122

0

0,0 17,2 0,0 15 577,0

SAPARD ,PROW 

,ZPORR

dotyczy kol.3. W skład aglomeracji 

wchodzi tylko gmina Lipie

kol 71,72 wg pozwolenia 

wodnoprawnego te wartości nie są 

kol 81.82,83,84 wartosci nie są 

wymagane

dotyczy kolumny 62 nie jest 

planowana modenizacja, ani 

inwestycje

 w zakresie sieci kanalizacyjnych zrealizowane

w ramach KPOŚKrok zakończenia 

inwestycji 

z kolumny poprzedniej

zakończone inwestycje w ramach KPOŚK lata 2004-2015

nazwa funduszy UE 

w ramach których 

uzyskano 

dofinansowanie

Uwagi
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