
 
 

 
 

CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. Podstawowe informacje o aglomeracji 
 

Nazwa aglomeracji: Leśnica 

Wielkość RLM aglomeracji: 5 040 RLM 

Poziom obsługi zbiorczymi systemami kanalizacyjnymi: 99,65 % 

Wykaz miejscowości w aglomeracji:  
• Leśnica (część), 
• Góra Św. Anny 
• Wysoka (część) 
• Krasowa,  
• Raszowa (część) 

 
 

2. Dane wnioskodawcy 
 

Gmina Leśnica,  
ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica 

 
 

3. Dane osoby wskazanej do kontaktu 
 

Marian Gorgosch - Kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej,  
tel.: 77 463 98 57,  
e-mail: ik@lesnica.pl  

 
 

4. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji 
 

Lp. Wyszczególnienie Nie Tak 

1 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  X 

2 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy 

 X 

3 Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  X 

4 
Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych  

 X 

5 
Inne (wymienić): 
000000000000000.. 

X  

 
 
 
 



5. Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w obrębie aglomeracji 
 

5.1. Informacja na temat istniejącej kanalizacji, liczby mieszkańców i czasowo 
przebywających 

 

Tabela I - Liczba mieszkańców stałych i czasowych oraz miejsc noclegowych na terenie 
aglomeracji wg stanu na dzień 30.09.2020r. 

Lp. Miejscowość 

Ilość mieszkańców  
zameldowanych na pobyt  

na dzień 30.09.2020 
[1 mk = 1 RLM] 

Ilość miejsc 
noclegowych 

[1 szt. = 1 RLM] 

Razem RLM 
[3+4+5] 

Stały Czasowy 

1 2 3 4 5 6 

1 Leśnica 2 466 125 63 2 654 

2 Góra Św. Anny 416 22 363 801 

3 Wysoka 13 2 0 15 

4 Krasowa 186 4 0 190 

5 Raszowa 982 29 96 1107 

RAZEM 4 063 182 522 4 767 

 

 

 

Tabela II - Liczba mieszkańców aglomeracji (stałych i czasowych, bez miejsc 
noclegowych) korzystających z systemu kanalizacyjnego wg stanu na dzień 
30.09.2020r. 

Lp. Miejscowość 
Ilość osób korzystających  

ze zbiorczego systemu 
kanalizacyjnego 

Zasięg sieci  
kanalizacyjnej 

[%] 

1 2 3 4 

1 Leśnica 2 578 99.50% 

2 Góra Św. Anny 438 100.00% 

3 Wysoka 15 100.00% 

4 Krasowa 190 100.00% 

5 Raszowa 1 009 99.80% 

RAZEM 4 230 99.65% 

 

 

 

Tabela III  - Zestawienie długości kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji  

Lp. Miejscowość 
Długość kanalizacji sanitarnej w km 

istniejącej planowanej 
Razem 

grawitacyjnej ciśnieniowej grawitacyjnej ciśnieniowej 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Leśnica 17,4 0,6 - - 18,0 

2 Góra Św. Anny 7,9 0,6 - - 8,5 

3 Wysoka 0,2 0,1 - - 0,3 

4 Krasowa 2,4 2,7 - - 5,1 

5 Raszowa 7,4 2,8 - - 10,2 

RAZEM 35,3 6,8 0 0 42,1 

 



5.2. Informacja na temat kanalizacji sanitarnej będącej w budowie, liczby stałych 
mieszkańców i czasowo przebywających 

 

Aktualnie Gmina Leśnica nie realizuje inwestycji w zakresie rozbudowy sieci kanalizacyjnej. 

 
 

5.3. Informacja na temat planowanej do budowy kanalizacji sanitarnej, liczby 
stałych mieszkańców i czasowo przebywających oraz wskaźnika koncentracji 

 

W najbliższym czasie nie jest planowana w rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej 
na terenie aglomeracji Leśnica. 

 
 

5.4. Informacje o ilości i jakości ścieków przemysłowych powstających na terenie 
aglomeracji 

 

Wykaz zakładów przemysłowych oraz określenie charakteru zakładów usługowych 
podłączonych do systemu kanalizacji zbiorczej. 

Największe zakłady przemysłowe lub obiekty usługowe zlokalizowane w obszarze niniejszej 
aglomeracji (obiekty nieuwzględnione w ramach wykazu miejsc noclegowych) to: 
- IZOBUD Krasowa 
- Miejsce Obsługi Podróżnych "Góra Św. Anny" 
- Miejsce Obsługi Podróżnych "Wysoka" 
 

Pozostałe małe przedsiębiorstwa i obiekty świadczące podstawowe usługi dla ludności 
to obiekty generujące ścieki bytowe wliczone już do RLM aglomeracji w związku z tym, 
iż pracownicy oraz klienci w przeważającej większości są mieszkańcami aglomeracji. 
 

 

Ilość ścieków przemysłowych (powstających w zakładach przemysłowych i usługowych) 
odprowadzanych do kanalizacji w obszarze niniejszej aglomeracji - 43,54 m3/d 

Lp. Wskaźnik zanieczyszczeń Wartość wskaźnika  Ładunek zanieczyszczeń 

1 BZT5  [mgO2/l] 375,0 16,33 kg 

2 ChZTcr  [mgO2/l] 563,0 24,15 kg 

3 Zawiesina ogólna [mg/l] 375,0 16,33 kg 

4 Azot ogólny [mgN/l] 75,0 3,27 kg 

- ilość ścieków – 43,54 m3/d 
- stężenie BZT5 – 375 mg/l 
- RLM = 273 

 
 

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

 

Nie są planowane podłączenia zakładów do systemu kanalizacji zbiorczej. 

 
 



6. Informacja o istniejącej oczyszczalni ścieków 
 

6.1. Informacja na temat oczyszczalni ścieków istniejącej 
 

Ścieki pochodzące z terenu aglomeracji Leśnica odprowadzane są obecnie 
za pośrednictwem końcowego punktu odbioru ścieków do zbiorczego kolektora 
grawitacyjnego Zakładu Koksowniczego "Zdzieszowice" należącego do ArcelorMittal 
Poland S.A na terenie aglomeracji Zdzieszowice i dalej do mechaniczno-biologicznej 
oczyszczalni ścieków będącej własnością ArcelorMittal Poland S.A Oddział 
w Zdzieszowicach i zlokalizowanej w zachodniej części miasta Zdzieszowice w rejonie rzeki 
Odry na terenie aglomeracji Zdzieszowice. 
Wylot oczyszczonych ścieków z oczyszczalni znajduje się na ujściowym odcinku potoku 
Anka i dalej odpływają do wód rzeki Odry w km 109+020. 
Jest to zakładowa oczyszczalnia biologiczno-chemiczna, która odbiera ścieki przemysłowe 
z Zakładu Koksowniczego "Zdzieszowice" należącego do ArcelorMittal Poland S.A 
oraz ścieki komunalne z terenu gminy Leśnica, Zdzieszowice i Walce.  
Miejscem odbioru ścieków komunalnych z terenu aglomeracji Leśnica jest studnia 
kanalizacyjna pomiarowa (końcowy punkt odbioru ścieków) na kolektorze grawitacyjnym 
stanowiącym element przemysłowych urządzeń kanalizacyjnych ArcelorMittal Poland S.A 
Oddział w Zdzieszowicach. 
 

Odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do odbiornika prowadzone jest na podstawie decyzji 
Regionalnego Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach znak 
GL.ZUZ.421.181.2018.BS z dnia 25 stycznia 2019r. poprzez dwa wyloty: 

- wylotem WI - ścieki przemysłowe stanowiące wody chłodnicze oraz wody opadowe 
i roztopowe z zasadniczego terenu Zakładu, oraz nadmiar wód z obiegu 
hydrotransportu żużla i popiołu: 

- w ilości:  
- maksymalny zrzut sekundowy do 0,820 m3/s 
- średni zrzut dobowy  do 9727 m3/d 
- dopuszczalny zrzut roczny  do 3 551 000 m3/rok 

- stanie i składzie:  
- temperatura do 35°C 
- odczyn pH  od 6,5 do 9,0 
- zawiesiny ogólne do 35 mg/l 
- ChZTCr do 125 mgO2/l 
- BZT5 do 25 mgO2/l 
- chlorki do 3000 mgCl/l 
- siarczany do 800 mgSO4/l 
- węglowodory ropopochodne do 15 mg/l 

 

- wylotem WII - ścieków przemysłowych stanowiących mieszaninę ścieków 
koksowniczych oraz ścieków komunalnych z aglomeracji Zdzieszowice i aglomeracji 
Leśnica: 

- w ilości:  
- maksymalny zrzut sekundowy do 0,172 m3/s 
- średni zrzut dobowy  do 9500 m3/d 
- dopuszczalny zrzut roczny  do 3 470 000 m3/rok 

- stanie i składzie:  
- temperatura do 35°C 
- odczyn pH  od 6,5 do 9,0 
- zawiesiny ogólne do 35 mg/l 
- ChZTCr do 125 mgO2/l 
- azot ogólny do 15 mgN/l 
- fosfor ogólny do 2 mgP/l 
- azot amonowy do 10 mgNH4/l 
- cyjanki związane do 5 mgCN/l 



- cyjanki wolne do 0,1 mgCN/l 
- rodanki  do 4 mgCNS/l 
- siarczki do 0,1 mgS/l 
- chlorki do 3200 mgCl/l 
- siarczany do 800 mgSO4/l 
- fenole lotne do 0,1 mg/l 
- lotne węglowodory aromatyczne (BTX-benzen,toluen,ksylen) do 0,1 mg/l 
- wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) (suma 
fluorantenu, benzo[b]fluorantenu, benzo[b]fluorantenu, benzo[a]pirenu,  
  indeno[1,2,3-cd]pirenu i benzeno[g,h,i]perylenu)                  do 0,05 mg/l 

 

Zgodnie z informacjami operatora systemu ściekowego oczyszczalnia ścieków 
w Zdzieszowicach działa prawidłowo, a osiągane średnie efekty oczyszczania spełniają 
wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi 
ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do 
urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1311) oraz Dyrektywie Rady 91/271/EWG z dnia 
21 maja 1991r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, dla oczyszczalni ścieków o 
równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 100 000 RLM. 
 

Dane dotyczące obciążenia oczyszczalni: 
- Przepustowość projektowana oczyszczalni:                                     - Qśr,d = 9500 

m3/d 
- Projektowana maksymalna wydajność oczyszczalni:                       - 61920 RLM 
- RLM z aglomeracji obsługiwana przez oczyszczalnię za rok 2019: - 24847 RLM 
- Obciążenie oczyszczalni wg RLM za 2019:                  - 40% dla ścieków 

komunalnych 
 

 
 
 

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

 

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji: 560,27 m3/d 

Wskaźnik zanieczyszczeń Wartość wskaźnika Ładunek zanieczyszczeń 

BZT5  [mgO2/l] 375,0 210,10 kg 

ChZTcr  [mgO2/l] 563,0 547,5 kg 

Zawiesina ogólna [mg/l] 375,0 315,43 kg 

Azot ogólny [mgN/l] 75,0 42,02 kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. 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:  

• Na terenie aglomeracji Leśnica istnieje: 
- 2 szt. indywidualnych systemów oczyszczania ścieków obsługujących 10 osób, 
- 2 szt. zbiorników bezodpływowych funkcjonujących na potrzeby 5 osób 

• Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji w ramach indywidualnych systemów 
i zbiorników bezodpływowych niewłączonych do kanalizacji zbiorczej:    -  1,5 m3/d 

Urząd Miejski w Leśnicy prowadzi ewidencję oczyszczalni przydomowych i zbiorników 
bezodpływowych, a także kontrolowany jest obowiązek posiadania zawartej umowy na wywóz 
nieczystości płynnych z uprawnionym odbiorcą, a także sprawdzane są dokumenty 
potwierdzające realizację w/w usługi. 

 
 

8. Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców 
 

Wyszczególnienie Punkt RLM 

Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej 5.1 4230 

Liczba mieszkańców, planowanych do przyłączenia do sieci 
kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały 
pozyskane 

5.2 0 

Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej 
sieci kanalizacyjnej 5.3 0 

Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci 
kanalizacyjnej 5.1 522 

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

5.2 0 

Liczba osób czasowo przebywających planowanych do podłączenia 
do projektowanej sieci kanalizacyjnej 

5.3 0 

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

5.4 273 

Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku 
ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i 
usługowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej 

5.5 0 

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 gminy 

7 15 

Równoważna Liczba Mieszkańców Aglomeracji RLM - 5040 

 
 



9. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, zawierające oznaczenie aktów 
prawa miejscowego ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy 
i ograniczenia obowiązujące na tych terenach 

Na terenie niniejszej aglomeracji znajduje się ujęcie wód podziemnych w miejscowości 
Raszowa eksploatowane przez Wodociągi i kanalizacja w Zdzieszowicach. Ujęcie składa się 
z dwóch studni i zlokalizowane jest na działkach nr 85/15, 85/18, 85/21, 89/3, 89/4, 89/5, 
90/2, 90/3 obręb Raszowa. 

Dla ujęcia wody decyzją Wojewody Opolskiego nr OŚ-III-6210/139/98/mk ustanowiono teren 
ochrony bezpośredniej w granicach istniejącego ogrodzenia. Terenu ochrony pośredniej 
nie wyznaczono ze względu na korzystne warunki geologiczne. 

Na terenie ochrony bezpośredniej wprowadzono następujące nakazy i zakazy: 

• ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych stale 
przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody. 

• utrzymywać porządek i czystość (koszenie trawy, usuwanie siana i liści, itp.). 

 
 

10. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych 
zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary 
oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach 

Na terenie aglomeracji nie występują zbiorniki wód śródlądowych.  
 
 

11. Informacje o formach ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierające nazwę formy 
ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, 
ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody, 
oraz informacje o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących 
się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy 

Na terenie aglomeracji występują następujące formy ochrony przyrody, o których mowa 
w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody: 

1. Park Krajobrazowy "Góra Św. Anny", utworzony uchwałą Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Opolu nr XXIV/193/88 z dnia 26 maja 1988 roku w sprawie ochrony 
walorów krajobrazu - na jego obszarze znajduje się część aglomeracji obejmująca 
obszar miejscowości Góra Św. Anny i niewielka, północna część miasta Leśnica; 

2. Obszar Natura 2000 "Góra Św. Anny" (PLH160002), utworzony Decyzją Komisji 
Europejskiej z dnia 13 listopada 2007r. przyjmującą, na mocy dyrektywy Rady 
92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie 
dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny 
(notyfikowana jako dokument C(2007)5043)(2008/25/WE) - na jego obszarze znajduje 
się część aglomeracji obejmująca obszar miejscowości Góra Św. Anny i niewielka, 
północna część miasta Leśnica; 

 

 


