
 
 

UCHWAŁA NR XXVII/166/2020 
RADY GMINY LIPIE 

z dnia 10 grudnia 2020 r. 

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lipie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r., poz. 713) oraz art. 87 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 310 z późn. zm) po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach oraz 
Dyrektorem Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu 

Rada Gminy Lipie 
uchwala, co następuje 

§ 1. Wyznacza się obszar i granice aglomeracji Lipie o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 3737. 

§ 2. Część opisowa aglomeracji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Obszar aglomeracji Lipie wyznacza się na terenie miejscowości: Lipie, Rębielice Szlacheckie, 
Szyszków oraz części miejscowości: Danków, Napoleon, Parzymiechy, Zimnowoda, Kleśniska, 
w granicach, które zostały oznaczone na mapie w skali 1:10 000, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie. 

§ 5. Niniejsza uchwała była poprzedzona Rozporządzeniem Wojewody Śląskiego nr 47/08 z dnia 22 lipca 
2008 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lipie (Dz. U. woj. śląskiego z 2008 r. nr 140 poz. 2691), które traci 
moc, z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

   

Przewodniczący Rady Gminy Lipie 
 
 

Zbigniew Bystrzykowski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 14 grudnia 2020 r.

Poz. 9033



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/166/2020 

Rady Gminy Lipie z 10 grudnia 2020 r. 

 

Część opisowa aglomeracji 

1. Podstawowe informacje na temat aglomeracji: 

1. Nazwa aglomeracji: Lipie 
2. Informacja o obowiązującej aglomeracji:  
-dokument wyznaczający aglomerację: Rozporządzenie Wojewody Śląskiego nr 47/08 z dnia 22 lipca 
2008r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lipie 
(Dz. U woj. śląskiego z 2008r. nr 140 poz. 2691) 
-wielkość RLM aglomeracji: 4310 RLM 
-gminy w aglomeracji: Lipie 
-miejscowości w aglomeracji: Lipie, Danków, Napoleon, Parzymiechy, Rębielice Szlacheckie, Szyszków, 
Zimnowoda, Kleśniska 
3. Wielkość RLM aglomeracji planowanej do wyznaczenia: 3737 
4. Wykaz nazw miast i/lub miejscowości w aglomeracji, zgodnie z dołączonym do wniosku załącznikiem 
graficznym: Lipie, część m. Danków, Rębielice Szlacheckie, Szyszków, część m.  Napoleon, część m.  
Parzymiechy, część m.  Zimnowoda, część m.  Kleśniska 
5. Wykaz nazw miejscowości dołączanych do obszaru aglomeracji: brak 
6. Wykaz nazw miejscowości wyłączanych z obszaru aglomeracji: brak 
7. Nazwa miejscowości, w której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków: 
Oczyszczalnia ścieków w  Lipiu pod adresem Lipie ul. Ziołowa 10 
-obciążenie oczyszczalni ścieków [RLM]: 5022 
8. Długości istniejącej sieci kanalizacyjnej: 28,44 km, w tym kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 20,78  km 
oraz sanitarnej tłocznej 7,66 km, 
9. Planowana do budowy sieć kanalizacyjna: część m. Zimnowoda - 4,28 km wskaźnik koncentracji 126, 
Rębielice Szlacheckie, Szyszków, Kleśniska ul. Jaworska, Lasek, Parzymiechy ul. Wieluńska-8,50 km, 
wskaźnik koncentracji 123,3 
10. Liczba  mieszkańców w aglomeracji: stałych 3556, czasowo przebywających: 181 
11. RLM z przemysłu obsługiwana przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną: 0 

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

Miejscowość: Lipie Ulica, nr: Częstochowska 29 

Gmina: Lipie Powiat: Kłobucki 

Województwo: śląskie 

Telefon: 34 318 080 32-35 Fax: 34 318 080 32 wew. 32 

e-mail do kontaktu bieżącego: sekretariat@uglipie.pl  

3. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji 

Lp. Wyszczególnienie Nie# Tak5 
1 2 3 4 

1 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Uchwała Rady Gminy Lipie nr XLIII/396/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.  
Uchwała Rady Gminy Lipie nr XXIII/148/2020 z dnia 17 września 2020r.  

 x 

2 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
Uchwała Nr XLVII/265/2006 Rady Gminy Lipie z dnia 27 października 2006 r.                        
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zbiornika wodnego 
„Danków” 
Uchwała Nr XXVI/138/2008 Rady Gminy Lipie z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie 

 x 
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miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Danków. 
Uchwała Nr XX/127/2016 Rady Gminy Lipie z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Danków 
Uchwała Nr XIV/67/2007 Rady Gminy Lipie z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kleśniska 
Uchwała Nr XXVII/186/2016 Rady Gminy Lipie z dnia 27 październik 2016 r. w 
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości 
Rębielice Szlacheckie i Szyszków 
Uchwała Nr XXXVII/265/2017 Rady Gminy Lipie z dnia 15 września 2017 r. w 
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Parzymiechy 

3 ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  związku 
metropolitalnego x  

4 decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; x  
5 pozwolenia na budowę w zakresie gospodarki wodnej x  
6 zgłoszenia budowy, budowli oraz obiektów liniowych w zakresie gospodarki wodnej x  

7 

Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych 
UCHWAŁA NR XXXIX/282/2017 RADY GMINY LIPIE z dnia 16 listopada 
2017 r. w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018 - 2020 

 x 

8 programy funkcjonalno-użytkowe x  

9 

Inne (wymienić)  
- Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarskie na terenie gminy Lipie 
- ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na 
terenie gminy Lipie 
- ewidencja miejsc noclegowych OTU sp zoo 

 x 

4. Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w obrębie aglomeracji 

4.1. 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, na której wykonanie zostały pozyskane środki finansowe 

|Tabela 1. Sieć istniejąca  

Liczba osób korzystających z istniejącej 
kanalizacji 

Lp. Kanalizacja istniejąca Długość 
[km] Mieszkańcy 

Osoby czasowo 
przebywające 

na terenie 
aglomeracji 

Sumaryczna 
liczba osób 

[kol 4 + kol 5] 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Sanitarna grawitacyjna 20,78 

2 Sanitarna tłoczna 7,66 

3 Ogólnospławna grawitacyjna 0 

4 Ogólnospławna tłoczna 0 

2084 169 2253 

Razem 28,44 2084 169 2253 

Danków, Lipie, 
Napoleon 

Parzymiechy 

Tabela 2. Sieć, na której wykonanie zostały pozyskane środki finansowe  

Liczba osób korzystających z istniejącej 
kanalizacji 

Lp. Kanalizacja istniejąca Długość 
[km] Mieszkańcy 

Osoby czasowo 
przebywające 

na terenie 
aglomeracji 

Sumaryczna 
liczba osób 

[kol 4 + kol 5] 

Uwagi (źródło 
finansowania) 
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1 2 3 4 5 6 7 

1 Sanitarna grawitacyjna 2,36 

2 Sanitarna tłoczna 1,92 

3 Ogólnospławna grawitacyjna 0 

4 Ogólnospławna tłoczna 0 

388 0 388 

Razem 4,28 388 0 388 

Zimnowoda 
etap I i II 
RPO woj. 
Śląskiego , 
budżet gminy – 
koszt całkowity  
4,5 mln zł 

4.2. Informacje na temat długości i rodzaju planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w celu 
dostosowania aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. 
dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) oraz liczby osób korzystających 
z planowanej sieci kanalizacyjnej.  

4.2.1. Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na 1 km sieci.  

Wykaz miast i/lub miejscowości wchodzących w skład aglomeracji, w obrębie których planuje się 
wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej:  
Rębielice Szlacheckie, Szyszków,Kleśniska ul. Jaworska, ul. Lasek 
Parzymiechy ul. Wieluńska 

Informacje na temat długości i rodzaju planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej 
Liczba osób, które zostaną podłączone do 

planowanej do wykonania kanalizacji 
Lp. Kanalizacja planowana do 

wykonania 
Długość 

[km] Mieszkańcy 
Osoby czasowo 
przebywające na 

terenie 
aglomeracji 

Sumaryczna 
liczba osób 

[kol 4 + kol 5] 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Sanitarna grawitacyjna 8,50 

2 Sanitarna tłoczna 0 

3 Ogólnospławna grawitacyjna 0 

4 Ogólnospławna tłoczna 0 

1036 12 1048 

Razem 8,50 1036 12 1048 

 

Wskaźnik długości sieci > 120 mieszkańców na 1 km sieci  

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o 
wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na 1 km sieci). 
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem], 
bez przyłączy oraz dublującej się kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej 8,50 

Sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji, 
którzy będą obsługiwani przez planowaną do wykonania sieć kanalizacyjną [kol. 6 - razem] 1048 

Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo 
przebywających na terenie aglomeracji [kol. 6 - razem] / długość sieci kanalizacyjnej 
planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]  

123,3 

  

4.2.2.Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na 1 km sieci.  

Wykaz miast i/lub miejscowości (wchodzących w skład aglomeracji), w obrębie których planuje się wykonanie 
sieci kanalizacji sanitarnej, wraz ze wskazaniem charakteru obszaru chronionego 
brak 

4.3.Informacje na temat długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej oraz liczby osób korzystających 
sieci kanalizacyjnej po dostosowaniu aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady 
z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG). 
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Liczba osób korzystających z kanalizacji po 
dostosowaniu aglomeracji do warunków określonych 

w Dyrektywie 91/271/EWG Lp. Kanalizacja istniejąca i 
planowana 

Długość 
[km] 

mieszkańcy 
Osoby czasowo 
przebywające na 

terenie aglomeracji6 

sumaryczna 
liczba osób 

[kol 4 + kol 5] 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Sanitarna grawitacyjna 31,64 

2 Sanitarna tłoczna 9,58 

3 Ogólnospławna grawitacyjna - 

4 Ogólnospławna tłoczna - 

3508 181 3689 

Razem 41,22 3508 181 3689 

 

6. Opis gospodarki ściekowej w aglomeracji 

6.1. Informacje na temat oczyszczalni ścieków.  

Nazwa oczyszczalni ścieków: Oczyszczalnia Ścieków w Lipiu 

Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres): 

Lipie ul. Ziołowa 10, działki 925-932, obręb ewidencyjny Lipie 

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska (data, znak, 
oznaczenie organu, termin ważności decyzji):  

Pozwolenie Starosty Kłobuckiego nr ROŚ.6341.1.96.2015.III z dnia 24.11.2015 r. udzielone Gminie 
Lipie na wprowadzanie ścieków komunalnych w tym wód opadowych i roztopowych do rzeki Liswarty  
w km 24+600 z mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków  w Lipiu. Pozwolenie obowiązuje od 
26.11.2015 r. do 26.11.2025 r. 

Przepustowość oczyszczalni: 

średnia [m3/d]: 383 

maksymalna godzinowa [m3/h]: 28,7 

maksymalna roczna [m3/rok]: 139795 

Obciążenie oczyszczalni ścieków [RLM]: 5022 

Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków, zgodnie z danymi przedłożonymi w ostatnim 
sprawozdaniu z realizacji KPOŚK za 2019 r.: 

Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m3/d]: 140 

Ścieki dowożone [m3/d]: 20 

Średnie obciążenie oczyszczalni [m3/d]: 160 

Ilość ścieków oczyszczonych [m3/rok]: 57 tyś.  

Przewidywane ilości ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków po zrealizowaniu planowanego 
zakresu sieci kanalizacji sanitarnej: 

Przewidywane średnie obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji 
sanitarnej [m3/d]: 340 

Przewidywana ilość ścieków oczyszczanych w roku po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci 
kanalizacji sanitarnej [m3/rok]: 124 tyś. 

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków  

Wskaźnik Wartości 
średnioroczna  

Wartość 
średnioroczna  

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 5 – Poz. 9033



wskaźników 
zanieczyszczeń 

ścieków surowych 

wskaźników 
zanieczyszczeń 

ścieków 
oczyszczonych 

1 2 3 
BZT5 [mgO2/l] 560 20 
ChZTCr [mgO2/l] 1010 77 
Zawiesina ogólna [mg/l] 468 17 
Fosfor ogólny [mgP/l] nie dotyczy nie dotyczy 
Azot ogólny [mgN/l] nie dotyczy nie dotyczy 
 

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym: 

Nazwa cieku: LISWARTA Kilometraż miejsca 
odprowadzania ścieków 
oczyszczonych: 24+600 

Współrzędne geograficzne wylotu: N:51°00’23,50’’E: 18°49’03,92’’ 

Typ oczyszczalni ścieków# 

B - oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy 
odprowadzanych ścieków  

x 

Non B - oczyszczalnia biologiczna niespełniająca standardów 
odprowadzanych ścieków  

 

PUB1 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym 
usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca 
standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji ≥ 
100 000 RLM 

 

non PUB1 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów 
odprowadzanych ścieków 
w zakresie usuwania N i/lub P 

 

PUB2 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym 
usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca 
standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji < 
100 000 RLM 

 

non PUB2 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów 
odprowadzanych ścieków 
w zakresie usuwania N i/lub P 

 

Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych 
z zakresu budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni: 
Modernizacja oczyszczalni ścieków 

6.2.Informacje dotyczące indywidualnych systemów oczyszczania ścieków obsługujących 
mieszkańców aglomeracji 

Podstawowe informacje na temat istniejących na terenie aglomeracji indywidualnych systemów 
oczyszczania ścieków oraz zamierzeń inwestycyjnych w tym zakresie: 
Zbiorniki bezodpływowe -335 
Przydomowe oczyszczalnie ścieków-15 
Planuje się przyłączyć do kanalizacji wszystkie nieruchomości korzystające ze zbiorników bezodpływowych.  
Podstawowe informacje na temat indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie 
aglomeracji, nie planowanych do podłączenia przez gminę do sieci: 
Przydomowe oczyszczalnie ścieków-15 (48 RLM) 
Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie 
zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych 
rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji 
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zbiorczej [m3/d]: 7,5 

6.3.Informacje dotyczące końcowego punktu zrzutu (w przypadku braku oczyszczalni ścieków na 
terenie aglomeracji) 

Końcowy punkt zrzutu: nie dotyczy 

Nazwa aglomeracji, do której będą odprowadzane 
ścieki:  
nie dotyczy 

Współrzędne geograficzne końcowego punktu zrzutu: 
nie dotyczy 

Nazwa oraz typ oczyszczalni ścieków, do której będą odprowadzane ścieki komunalne: 
nie dotyczy 

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

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji [m3/d]: 340 

Wskaźnik 
Wartości średnioroczna  

wskaźników zanieczyszczeń 
ścieków surowych 

Uwagi 

1 2 3 
BZT5 [mgO2/l] 560 - 
ChZTCr [mgO2/l] 1010 - 
Zawiesina ogólna [mg/l] 468 - 
Fosfor ogólny [mgP/l] nie dotyczy - 
Azot ogólny [mgN/l] nie dotyczy - 

6.5.Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez 
zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.  

Do systemu kanalizacji sanitarnej nie są przyłączone zakłady odprowadzające ścieki przemysłowe. 

6.6.Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.  

Do systemu kanalizacji sanitarnej nie jest planowane przyłączenie zakładów odprowadzających ścieki 
przemysłowe. 

6.7. Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.  

Wyszczególnienie: RLM 
Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej  2084 
Liczba mieszkańców, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której 
wykonanie środki finansowe zostały pozyskane 388 

Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej sieci 
kanalizacyjnej  1036 

Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej 169 
Liczba osób czasowo przebywających, planowanych do przyłączenia do sieci 
kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane  0 

Liczba osób czasowo przebywających planowanych do podłączenia do 
projektowanej sieci kanalizacyjnej 12 

Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków 
odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej 
sieci kanalizacyjnej  

0 

Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który 0 
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będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe planowane do 
podłączenia do sieci kanalizacyjnej  
Liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, 
korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych 
(przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe), nie planowanych do 
podłączenia do sieci, określona na podstawie rejestrów prowadzonych przez gminę 

48 

Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma) 3737 

Wskaźnik skanalizowania w aglomeracji po zrealizowaniu inwestycji  - 99% 

7. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, występujących na obszarze aglomeracji, 
obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierające oznaczenie aktu 
prawa miejscowego lub decyzje ustanawiające te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące 
na tych terenach. 

Ujęcie wody Lipie  - strefa ochrony bezpośredniej dz. 185/8 Lipie, w granicach ogrodzenia 51m x 62,5m – 
decyzja PGW WP ZZ w Sieradzu PO.ZUZ.5.4100.6.2019.AS 
Ujęcie wody Parzymiechy  
- strefa ochrony bezpośredniej dz. 542/1 Parzymiechy, w granicach ogrodzenia 13m x 13m  
- strefa ochrony bezpośredniej dz. 550/6 Parzymiechy, w granicach ogrodzenia 220 m x 18m 
– decyzja i postanowienie  PGW WP ZZ w Sieradzu PO.ZUZ.5.4100.616.2018.AK,  
Na terenie ochrony bezpośredniej należy: 
1. Odprowadzać wody opadowe lub roztopowe 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 dla osób zatrudnionych  przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody 
4. teren ochrony bezpośredniej  należy ogrodzić, na ogrodzeniu oraz znakach należy umieścić tablice 
zawierające informacje u ujęciu wody i zakazie wstępu osób upoważnionych 

8. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, występujących na obszarze 
aglomeracji, zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, 
nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach. 

brak obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych 

9. Informacje o formach ochrony przyrody, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające 
nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę 
ochrony przyrody. 

1.POMNIKI PRZYRODY 
Rozporządzenie Wojewody Częstochowskiego nr 23/94 z dnia 30.12.1994r. w sprawie uznania za pomnik 
przyrody (Dz. U. woj. częstochowskiego z 1995 r. nr 2 poz. 2) zm. Rozporządzeniem Wojewody 
Częstochowskiego nr 4/96 z dnia 6.02.1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznania za pomnik 
przyrody (Dz. U. woj. częstochowskiego z 1996 r. nr 2 poz. 5) 
33/167 – grupa drzew -2 szt. (Dąb Szypułkowy, Tulipanowiec amerykański) - Park w Parzymiechach 
33/168 – Dąb Szypułkowy – Parzymiechy ul. Cmentarna 5 
33/169 – Dąb Szypułkowy – Parzymiechy przy granicy z rezerwatem Stawiska 
33/170 - Dąb Szypułkowy – Parzymiechy przy granicy z rezerwatem Stawiska 
33/171 - grupa drzew -2 szt. (Dąb Szypułkowy-2) – Parzymiechy przy granicy z rezerwatem Stawiska 
33/172 - Dąb Szypułkowy – Parzymiechy przy granicy z rezerwatem Stawiska 
33/173 - grupa drzew -10 szt. (Lipa drobnolistna) – dworek w Lipiu 
33/174 - grupa drzew -7 szt. (Dąb Szypułkowy, Jesion wyniosły - 3, Topola biała, Wiąz Szypułkowy-2) -Park 
w Parzymiechach 
2. Załęczański Park Krajobrazowy 
Rozporządzenie Nr 21/95 Wojewody Częstochowskiego z 7 września 1995 r. w sprawie utworzenia 
Załęczańskiego Parku Krajobrazowego w granicach województwa częstochowskiego (Dz. Urz. Woj.  z 1995r. 
Częstochowskiego Nr 26, poz. 90) 
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3.rezerwat Stawiska 
Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 5 maja 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat 
przyrody  (M.P. z 1959 r. Nr 61, poz. 309) zm. Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 
dnia 20 października 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. z 1965 r. 
Nr 63, poz. 349) 
4. obszar Natura 2000 Stawiska PLH240024 
DECYZJA KOMISJI z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG 
czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na 
kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9669)(2011/64/UE)  
(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 2011r. L 33 str. 146) 

10. Poprawność wykonania części graficznej. 

Lp. Wyszczególnienie Nie  Tak Nie 
dotyczy 

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 są (bądź odprowadzane będą) 
ścieki komunalne. 

 x  

4 Oznaczono granice administracyjne gminy / gmin zgodne 
z danymi z państwowego rejestru granic.  x  

5 Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny 
ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej.  x  

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 została podpisana przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania gminy (gminy wiodącej).  x  

11. Uzasadnienie konieczności zmiany aglomeracji 

Przeprowadzona w ramach przeglądu aglomeracji weryfikacja rzeczywistej liczby mieszkańców 
zamieszkujących gminę, oparta na prowadzonych przez Urząd Gminy w Lipiu rejestrach oraz weryfikacji 
budynków i liczby zamieszkujących je mieszkańców. Urealnienie liczby mieszkańców faktycznie 
zamieszkujących gminę i obszar aglomeracji przełożyło się na wielkość obliczonego RLM. Przebieg granic 
aglomeracji został zweryfikowany i dostosowany do odpowiednich wytycznych. Jednakże, nie przełożyło 
się to na rezygnację z planowanych i uwzględnionych w obowiązującej aglomeracji zadań inwestycyjnych 
oraz nie powoduje konieczności realizacji nowych inwestycji.
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