
UCHWAŁA NR XXVIII/154/2020 
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU 

z dnia 18 grudnia 2020 r. 

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Międzylesie 

Na podstawie art. 87 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r., poz.310           
ze zm.) oraz w związku z § 3 i § 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 
27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1586), Rada 
Miejska w Międzylesiu uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Wyznacza się Aglomerację Międzylesie z oczyszczalnią ścieków w Międzylesiu.  

2. Równoważna liczba mieszkańców Aglomeracji wynosi 2613 RLM. 

3. W skład Aglomeracji wchodzi miasto Międzylesie. 

§ 2. Opis Aglomeracji Międzylesie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Obszar i granice Aglomeracji Międzylesie określa załącznik graficzny nr 2 do uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego.1)

 
1) Z dniem 31 grudnia 2020 r., zgodnie z art. 565 ust. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 310 ze zm.), traci moc Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wyznaczenia 
aglomeracji: Chocianów, Ciepłowody, Dobromierz, Gaworzyce, Gądkowice, Grębocicie, Kamieniec Ząbkowicki, Kąty 
Wrocławskie, Kobierzyce, Kondratowice, Kotła, Łagiweniki, Marciszów, Mieroszów, Międzybórz, Międzylesie, Milicz, 
Niechlów, Niemcza, Pieńsk, Polkowice, Prochowice, Prusice, Przemków, Radwanice, Ruszów, Skokowa, Sobótka, 
Stanowice, Sułów, Środa Śląska, Święta Katarzyna, Zagrodno, Zawidów, Ziębice (Dz.Urz. Woj. Dol. z 2005 r. nr 125, 
poz. 2568). 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/154/2020 

RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU 

z dnia 18 grudnia 2020 r. 

Aglomeracja Międzylesie - część opisowa 

1. Podstawa wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji: 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Uchwała Nr XXVIII/183/05 Rady Miejskiej 
w Międzylesiu z dnia 31 maja 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Międzylesie. 

Uchwała Nr IV/14/2011 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 8 lutego 2011 w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzylesie, terenów mieszkaniowych przy ul. 
Wojska Polskiego. 

Uchwała Nr XIII/66/2019 Rady Miejskiej W Międzylesiu z dnia 24 września 2019 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie miasta Międzylesie, gmina Międzylesie. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Uchwała Nr XLV/241/2018 
Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 28 sierpnia 2018 r. 

2. Informacje o długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej lub planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej, 
liczbie stałych mieszkańców aglomeracji, liczbie osób czasowo przebywających w aglomeracji oraz 
przemyśle obsługiwanym przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz 
oczyszczalnię ścieków, a także o wskaźnikach koncentracji. 

a. Informacja o rodzaju sieci 

Łączna długość istniejącej sieci kanalizacyjnej – 14,7 km, w tym: 

sieć grawitacyjna – długość 13,2 km, 

ogólnospławna grawitacyjna – długość 1,5 km. 

Na terenie Aglomeracji Międzylesie nie planuje się rozbudowy sieci kanalizacyjnej. Wobec tego nie był 
obliczany wskaźnik koncentracji. 

b. Informacja o mieszkańcach, osobach przebywających czasowo i przemyśle obsługiwanych przez 
istniejącą sieć lub planowaną do budowy  

Stali mieszkańcy Aglomeracji Międzylesie (1 os = 1RLM) - 2537 

Osoby przebywające czasowo na terenie aglomeracji (1 łóżko nocleg. = 1 RLM) - 76 

Przemysł obsługiwany przez sieć kanalizacyjną (RLM) – 0 

3. Informacja o istniejącej oczyszczalniach ścieków, a w przypadku aglomeracji zakończonych 
końcowym punktem zrzutu ścieków komunalnych, informacja do której aglomeracji będą te ścieki 
odprowadzane, wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków.  

Nazwa oczyszczalni ścieków: Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Międzylesiu 

Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres): Międzylesie, ul. Osiedle 11 

Dane kontaktowe (telefon, e-mail, fax): telefon 74 8126 376, email: oczyszczalnia3@wp.pl 

Oczyszczalnia ścieków zarządzana jest przez: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
 Międzylesiu, Plac Wolności 16, 57-530 Międzylesie, telefon 74 8126 470, email: zgkim2@wp.pl 

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska (data, znak, oznaczenie 
organu, termin ważności decyzji): decyzja OŚ.IV-6210/69/98 z dnia 16.06.1998 r. wydana przez Wydział 
Ochrony Środowiska w Wałbrzychu, termin ważności decyzji 31.12.2020 r. 

Przepustowość oczyszczalni: 
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średnia [m3/d]: 800,00 

maksymalna godzinowa [m3/h]: 78,00 

maksymalna roczna [m3/rok]: 292 000 

Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: 5333 

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

Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m3/d]: 122 920 

Ścieki dowożone [m3/d]: 2010 

Średnie obciążenie oczyszczalni [m3/d]: 342,3 

Średnie obciążenie oczyszczalni (RLM): 2282 

Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m3/rok]: 124 930 

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym: 

Nazwa cieku: rzeka Nysa Kłodzka 

Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: 173+000 

Współrzędne geograficzne wylotu: długość (E) 16,6614 szerokość (N) 50,1577 

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych 
Wskaźnik  Wartość (średnioroczna z pomiarów) 

1 2 
BZT5 [mgO2/l] 244 
ChZTCr[mgO2/l] 555 
Zawiesina ogólna [mg/l] 255 
Fosfor ogólny [mgP/l] 11 
Azot ogólny [mgN/l] 54 

Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych 
Wskaźnik Wartość lub % redukcji zgodnie 

z pozwoleniem wodnoprawnym 
Wartość  

(średnioroczna z pomiarów) 
1 2 3 

BZT5 [mgO2/l] 30 5 
ChZTCr[mgO2/l] 150 29 
Zawiesina ogólna [mg/l] 50 7 
Fosfor ogólny [mgP/l] 5 3 
Azot ogólny [mgN/l] 30 6 

Typ oczyszczalni ścieków: 

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

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

Na terenie oczyszczalni ścieków nie są przewidywane do realizacji żadne zamierzenia inwestycyjne. 

4. Informacja o systemie gospodarki ściekowej.  

a. Informacja o średniej dobowej ilości ścieków komunalnych powstających na terenie planowanej 
aglomeracji oraz ich składzie jakościowym 

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji [m3/d]: 370,8 

Wskaźnik Wartość wskaźnika zanieczyszczeń 
1 2 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 35559EFC-B091-4B18-919B-7B15EEE91EBD. uchwalony Strona 2



BZT5 [mgO2/l] 244 
ChZTCr[mgO2/l] 555 
Zawiesina ogólna [mg/l] 255 
Fosfor ogólny [mgP/l] 11 
Azot ogólny [mgN/l] 54 

b. Informacja o przepustowości istniejącej oczyszczalni ścieków w m3 na dobę 

Na terenie aglomeracji znajduje się tylko jedna oczyszczalnia ścieków w Międzylesiu o przepustowości 
800,00 m3 na dobę. 

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

Do systemu kanalizacji zbiorczej nie są podłączone zakłady wytwarzające ścieki przemysłowe. 

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

Nie planuje się włączenie do systemu kanalizacji zbiorczej żadnego zakładu przemysłowego, wytwarzającego 
ścieki przemysłowe. 

e. Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji  

Stali mieszkańcy aglomeracji Osoby przebywające czasowo Prze
mys
ł 

Podłączeni 
do 

kanalizacji 
sanitarnej  

Korzystający ze 
zbiorników 

bezodpływowyc
h 

Korzystających z 
oczyszczalni 

przydomowych  

Podłączeni 
do 

kanalizacji 
sanitarnej  

Korzystający ze 
zbiorników 

bezodpływowych 

Korzystających z 
oczyszczalni 

przydomowych  

 

2465 72 0 76 0 0 0 

Wielkość Aglomeracji Międzylesie = 2537 RLM (mieszkańcy) + 76 RLM (osoby czasowo 
przebywające) = 2613 

Ładunek docelowo zbierany siecią 2613 RLM 

f. Informacja o ilości ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji 
zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów 
indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających ten sam poziom ochrony środowiska jak 
w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej 

Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej: 5,76 m³ na 
dobę. 

Na terenie Aglomeracji Międzylesie ze zbiorników bezodpływowych korzysta 72 osoby. 

Nie występują przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

5. Informacja o strefach ochronnych ujęć wody, zawierająca oznaczenie aktów prawa miejscowego lub 
decyzji ustanawiającej te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach. 

Na obszarze aglomeracji nie występują strefy ochrony ujęć wody - informacja z rejestru System Informacji 
Gospodarowania Wodami, potwierdzona w dniu 01.12.2020 r. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 
Polskie RZGW we Wrocławiu. 

6. 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. 

Na obszarze aglomeracji nie ma obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. 

7. 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. 
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Na terenie aglomeracji występują dwa pomniki przyrody wpisane są do rejestru pomników przyrody 
województwa dolnośląskiego: 

1. Lipa drobnolistna – dz. nr 334/24, Międzylesie – ustanowiony 27.09.1995 r., Uchwałą Nr XII/2/95 Rady 
Miejskiej w Międzylesiu z dnia 27 września 1995 r. 

2. Żywotnik olbrzymi – dz. 321 Międzylesie, ustanowiony 27.09.1995 r., Uchwałą Nr XII/2/95 Rady Miejskiej 
w Międzylesiu z dnia 27 września 1995 r.
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