
UCHWAŁA NR RG.0007.164.2020 
RADY GMINY KOBIÓR 

z dnia 29 grudnia 2020 r. 

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Kobiór 

Na podstawie art. 87 ust. 1, 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (teks jednolity Dz. U. z 2020r. 
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 obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1586) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1.  

1. Wyznacza się Aglomerację Kobiór o równoważnej liczbie mieszkańców 4790 RLM z oczyszczalnią ścieków 
w Kobiórze. 

2. W skład Aglomeracji, o której mowa w ust. 1 wchodzi miejscowość Kobiór. 

§ 2.  

Opis Aglomeracji zawierający podstawowe informacje o Aglomeracji, o której mowa w § 1, stanowi Załącznik 
nr 1 do Uchwały. 

§ 3.  

Obszar i granice Aglomeracji, o której mowa w § 1, oznaczone są na mapie w skali 1:10 000 stanowiącej 
Załącznik nr 2 do Uchwały. 

Orentacyjna lokalizacja Aglomeracji, o której mowa w § 1, oznaczona jest na mapie w skali 1:25 
000 stanowiącej Załącznik nr 3 do Uchwały. 

§ 4.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobiór. 

§ 5.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
śląskiego1. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

mgr Przemysław Sawicki 

1)

 
1) Niniejsza uchwała była poprzedzona Rozporządzeniem Wojewody Śląskiego nr 3/08 z dnia 01.02.2008r. w sprawie 

wyznaczenia aglomeracji Kobiór (Dz. Urzędowy Województwa Śląskiego z 2008r. nr 22  poz 505), które traci moc z dniem 
31.12.2020 zgodnie z art. 565 ust 2 ustawy Prawo wodne. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 20EF9800-19D0-4FAF-9CCD-CB4A599DEEE9. Podpisany Strona 1



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr RG.0007.164.2020 
Rady Gminy Kobiór 
z dnia 29 grudnia 2020 r. 

Opis Aglomeracji Kobiór 

1. Nazwa aglomeracji 

Aglomeracja Kobiór. 

2. Numer uchwały ustanawiającej aglomerację. 

Rozporządzenie nr 3/08 Wojewody Śląskiego z dnia  1 lutego  2008r.  w sprawie wyznaczenia aglomeracji 
Kobiór (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2008r. Nr 22 poz. 505). Na mocy art. 565 ust 2 ustawy 
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne zachowuje ono swoją moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r. 

Mając na uwadze powyższym wyznaczono Aglomerację Kobiór o równoważnej liczbie mieszkańców 
4790 RLM. 

3. Gminy wchodzące w skład aglomeracji. 

Gmina Kobiór z siedziba przy ul. Kobiórskiej 5, 43-210 Kobiór 

4. Informacja o długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej. 

długość sieci kanalizacyjnej 
sanitarnej 

długość sieci 
kanalizacyjnej 

ogólnospławnej 

długość  sieci kanalizacyjnej 
ogółem (sanitarnej i 

ogólnospławnej) 

Nazwa 

ogółem 
[km 

w tym sieci 
grawitacyjnej 

[km] 

ogółem 
[km 

w tym sieci 
grawitacyjnej 

[km] 

ogółem 
[km 

w tym sieci 
grawitacyjnej 

[km] 

długość 
kanalizacji 
deszczowej   

[km] 

Aglomeracja 
Kobiór 

35,4 34,3 0 0 35,4 34,3 6,1 

Poziom skanalizowania aglomeracji siecią kanalizacyjną: 

4721 RLM korzystających s sieci kanalizacyjnej /4790 RLM aglomeracji = 98,56% 

5. Liczba mieszkańców aglomeracji. 

Dane dotyczące obszaru  aglomeracji (dane na 30.06.2020r.) Nazwa 
liczba  

mieszkańców  
w aglomeracji 

Liczba  osób 
czasowo 

przebywających na 
terenie 

aglomeracji 

liczba 
mieszkańców oraz 

osób czasowo 
przebywających 

na terenie 
aglomeracji  

korzystających  z 
systemu 

kanalizacyjnego 

liczba 
mieszkańców 

obsługiwanych 
przez tabor 

asenizacyjny 

liczba 
mieszkańców 

obsługiwanych 
przez systemy 
indywidualne 
(przydomowe 
oczyszczalnie 

ścieków) 

liczba przydomo 
wych 

oczyszczalni  
ścieków w 
aglomeracji 

Aglomeracja 
Kobiór 

4740 50 4721 56 13 5 

6. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji w Gminie Kobiór 

a. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy: 

- UCHWAŁA NR RG.0007.20.2019 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobiór - III edycja. 

b. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: 

- Uchwała Nr XVIII/2/78/04 Rady Gminy Kobiór z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie: miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Kobiór - Polana Śródleśna 

- Uchwała Nr XXVIII/198/09 Rady Gminy Kobiór z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie zmiany fragmentu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobiór 
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- Uchwała nr XXXVII/250/10 Rady Gminy Kobiór z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zmiany fragmentów 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobiór 

- Uchwała nr RG.0007.29.2015 Rady Gminy Kobiór z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie zmiany fragmentów 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobiór 

c. decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: brak 

d. Inne: brak 

Granica Aglomeracji została wyznaczona wzdłuż zewnętrznych granic działek ewidencyjnych, 
zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę, skanalizowanych albo przewidzianych do skanalizowania. 

7. Informacja o ilości ścieków powstających w aglomeracji i oczyszczalni ścieków. 

Aglomeracja Kobiór obsługiwana jest przez oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną przy ul. Rzecznej 
5 w Kobiórze. Ścieki powstające na terenie aglomeracji na nieruchomościach podłączonych do sieci 
kanalizacyjnej odprowadzane są do w/w oczyszczalni  ścieków. Łączna ilość mieszkańców obsługiwana przez 
sieć kanalizacyjną w obszarze aglomeracji wynosi 4671 osób. 

Ilość ścieków odprowadzonych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni ścieków w 2019r. 
wyniosła 221,2 tyś m3. Ilość sprzedaży 155,7 m3. 

Na oczyszczalni ścieków zlokalizowany jest punkt zlewny, do którego przywożone są pojazdami 
asenizacyjnymi ścieki bytowe z terenu. Ścieki bytowe z terenu aglomeracji dowożone są także do innych 
oczyszczalni, zlokalizowanych poza Aglomeracją  Kobiór np. na oczyszczalnię ścieków Tychach. 

Łączna ilość ścieków z terenu aglomeracji dostarczonych na oczyszczalnię ścieków w Kobiórze pojazdami 
asenizacyjnymi w 2019r. wyniosła 533 m3. 

Na terenie aglomeracji funkcjonują przydomowe oczyszczalnie ścieków - 5 sztuk. 

Na terenie aglomeracji jest jedna oczyszczalnia ścieków „Wschód” przy ul. Rzecznej 5. Właścicielem 
oczyszczalni ścieków jest Gmina Kobiór. Oczyszczalnia należy do grupy oczyszczalni mechaniczno - 
biologicznych spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji > 2 000 RLM. Projektowana 
średniodobowa przepustowość istniejącej oczyszczalni wynosi 650 m3/dobę.  

Oczyszczalnia ścieków odprowadza ścieki do środowiska na podstawie udzielonego pozwolenia 
wodnoprawnego decyzją Starosty Pszczyńskiego nr RO-II.6341.72.2001 z dnia 5 grudnia 2011r. Pozwolenie 
zostało udzielone na czas oznaczony do dnia 5 grudnia 2021r. 

Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nie objętych systemem kanalizacji zbiorczej w 2019r. 
wyniosła 1545 m3.  

Średniodobowa ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji wyniosła 430 m3. 

Podstawowe dane dotyczące oczyszczalni ścieków w Kobiórze. 

Współrzędne 
geograficzne 

oczyszczalni ścieków 

Współrzędne 
geograficzne punktu 

zrzutu ścieków 

Nazwa odbiornika ścieków 

długość  szerokość długość  szerokość I rzędu II rzędu III rzędu bezpośredni 
odbiornik 

18,5653 50,3300 18,5653 50,3300 WISŁA PSZCZYNKA KORZENIEC KORZENIEC 

Zastosowana na oczyszczalni ścieków technologia oczyszczania umożliwia znaczącą redukcję 
zanieczyszczeń ścieków, tj. w przypadku BZT5 – redukcja 95,7%, zawiesina ogólna – redukcja 90,8%, ChZT – 
redukcja 91,8%. 

W poniższych tabelach przedstawiona jest charakterystyka ścieków dopływających do oczyszczalni ścieków 
i oczyszczonych, odprowadzanych do rzeki Korzeniec. 

Średnioroczny wskaźnik zanieczyszczenia Redukcja 
zanieczyszczeń 2019r. 

Ścieki surowe Ścieki oczyszczone % 
BZT5 228,00 9,75 95,7 
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ChZT 724,75 59,25 91,8 
Zawiesina 235,00 21,50 90,8 

7. Informacja o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do 
systemu kanalizacji zbiorczej. 

Oczyszczalnia ścieków „Wschód” w Kobiórze obecnie nie przyjmuje ścieków przemysłowych od odbiorców 
z terenu Gminy Kobiór. Ścieki powstające w ramach prowadzonych działalności gospodarczych (usługi, punkty 
handlowe), można zakwalifikować do ścieków bytowych, ponieważ ze względu na profil działalności mają 
zbliżony skład do ścieków wytwarzanych w gospodarstwach domowych. Jednocześnie ilość ścieków 
odprowadzanych przez podmioty gospodarcze w łącznej objętości ścieków dopływających do oczyszczalni 
ścieków jest niewielka. 

8. Informacja o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane. 

Planuje się podłączenie zakładów przemysłowych do kanalizacji sanitarnej, z odbiorem wyłącznie ścieków 
komunalnych bez ścieków przemysłowych. 

9. Określenie równoważnej liczby mieszkańców dla aglomeracji Kobiór. 

Do wyznaczenia wielkości aglomeracji wzięto pod uwagę: 

·ilość osób zamieszkujących obszar aglomeracji (osoby zameldowane na okres stały i czasowy) (wartość 
1 osoba = 1 RLM), 

·ilość osób czasowo przebywających jako miejsc noclegowych (1 miejsce = 1 RLM), 

·ilość i jakość ścieków pochodzących z zakładów przemysłowych i usługowych (wartości wynikające 
z dobowego ładunku)- brak 

Mając powyższe na uwadze wielkość Aglomeracji Kobiór wyrażona jako Równoważna Liczna Mieszkańców 
(RLM) wynosi 4790 RLM. 

Wielkość aglomeracji Kobiór  wyrażona w wartości RLM – Równoważna Liczna Mieszkańców 

Lp. Wyszczególnienie RLM 
1 Liczba mieszkańców aglomeracji korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej 4671 
2 Liczba osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji korzystających z 

sieci kanalizacji sanitarnej 
50 

3 RLM wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady 
przemysłowe i usługowe (działalność gospodarcza w aglomeracji) 

0 

4 Liczba mieszkańców aglomeracji planowana do podłączenia (mieszkańcy 
korzystający z indywidualnych systemów - zbiorniki bezodpływowe) 

56 

5 Liczba mieszkańców aglomeracji nie planowana do podłączenia (mieszkańcy 
korzystający z indywidualnych systemów- zbiorniki bezodpływowe) 

0 

6 Liczba mieszkańców aglomeracji planowana do podłączenia (mieszkańcy 
korzystający z indywidualnych systemów - przydomowe oczyszczalnie 
ścieków) 

7 

7 Liczba mieszkańców aglomeracji nie planowana do podłączenia (mieszkańcy 
korzystający z indywidualnych systemów - przydomowe oczyszczalnie 
ścieków) 

6 

8 Razem 4790 

10. Informacja o ilości planowanych do wybudowania oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie 
aglomeracji. 

Nie planuje się budowy nowej oczyszczalni ścieków. 

11. Informacja o planowanej rozbudowie i/lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych na 
terenie aglomeracji. 

Ze względu na zwiększające się obciążenie hydrauliczne oczyszczalni, rosnące koszty oczyszczania ścieków 
(w tym koszty energii elektrycznej itp.), a także przewidywaną konieczność modernizacji zużywających się 
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urządzeń i instalacji, w perspektywie do 2027r. planuje się przeprowadzenie robót modernizacyjnych 
pozwalających na utrzymanie dobrego standardu oczyszczania ścieków, a także obniżanie kosztów działalności 
Kobiórskiego Zakładu Komunalnego, w tym. m.in.: 

·budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kWp zasilającej Oczyszczalnię ścieków „Wschód”, oddanie do 
użytku w 2021r, dofinansowanie z Metropolitalnego Funduszu Solidarnościowego Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropoli, 

·wyposażenie przepompowni ścieków zabudowanych na kanalizacji tłocznej w systemy monitoringu 
dwukierunkowego, planowane do końca 2022r. ze środków własnych, 

·modernizacja systemu urządzeń pomiarowych komór napowietrzania oraz komory tlenowej stabilizacji 
osadu, planowane do końca 2022r. ze środków własnych, 

· modernizacja linii odwadniania osadów ściekowych wraz ze zmianą systemu odbioru wytwarzanych 
osadów, planowane do końca 2027r. ze środków własnych lub w przypadku możliwości pozyskania ze środków 
zewnętrznych. 

12. Dane o strefach ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej  
i tereny ochrony pośredniej. 

Na terenie Aglomeracji Kobiór brak stref ochronny ujęć wody. 

13. Dane o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych. 

Na terenie Aglomeracji Kobiór nie występują obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. 

14. Informacja o formach ochrony przyrody. 

Na obszarze Aglomeracji Kobiór nie występują tereny objęte formami ochrony przyrody w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody oraz obszary mające znaczenie dla Wspólnoty 
Europejskiej, znajdujące się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 w/w ustawy. 

Występującą na terenie aglomeracji formą ochrony przyrody stanowią drzewa uznane za pomniki przyrody: 

a) dąb szypułkowy przy ul.Leśników  ( nr rej. 44 ) Nr GID 110295 

ROZPORZĄDZENIE Nr 32/2004 WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie 
wprowadzenia ochrony indywidualnej w drodze uznania za pomnik przyrody żywej drzewa gatunku dąb 
szypułkowy (Quercus robur L.) rosnącego w miejscowości Kobiór, gminie Kobiór (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 
z 2004 r. Nr 56, poz. 1749),  PL.ZIPOP.1393.PP.2410022.278 

b) dąb szypułkowy przy ul.Centralnej 9,11 ( nr rej. 79 ), Nr GID 110297 

ROZPORZĄDZENIE Nr 31/2004 WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie 
wprowadzenia ochrony indywidualnej w drodze uznania za pomnik przyrody żywej drzewa gatunku dąb 
szypułkowy (Quercus robur L.) rosnącego w miejscowości Kobiór, gminie Kobiór (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 
z 2004 r. Nr 56, poz. 1748), PL.ZIPOP.1393.PP.2410022.280 

na podstawie wpisu do Wojewódzkiego Rejestru Pomników Przyrody z dnia 30.08.1956r., 

c) zespół drzew 41 dębów szypułkowych w formie szpaleru wzdłuż ulicy Żołędziowej - pomnik przyrody, prawem 
chroniony na mocy Uchwały Nr XII/1/58/92 Rady Gminy Kobiór z dnia 24 lipca 1992r., nr GID 171085, 
PL.ZIPOP.1393.PP.2410022.1643 

15. Wykaz planowanych inwestycji w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej. 

Na terenie Aglomeracji Kobiór planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 0,7 km. 
Planuje się w do 2027r. podłączenie 63 mieszkańców do sieci kanalizacji. 

Wskaźnik koncentracji wyniesie 63 RLM/0,7 km= 90 RLM/km 

Jest to wskaźnik wymagany dla sieci kanalizacji zlokalizowanej na terenie o przynajmniej jednoprocentowym 
średnim spadku w kierunku istniejącej oczyszczalni ścieków, na którym planuje się budowę tej sieci 
kanalizacyjnej, przy zastosowaniu grawitacyjnego systemu odbioru 

ścieków. 

16. Część graficzna. 
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Mapa topograficzna w skali 1 : 10 000 zawierająca następujące szczegóły. 

1) Oznaczenie granic obszaru objętego i przewidzianego do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej – 
granica aglomeracji. 

2) Oznaczenie oczyszczalni ścieków, do której odprowadzane są ścieki komunalne. 

3) Oznaczenie granicy Gminy Kobiór 

4) Oznaczenie granic stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony 
pośredniej. (nie dotyczy - brak takich obszarów na terenie objętym opracowaniem). 

5) Oznaczenie granic obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych (nie dotyczy - brak takich obszarów 
na terenie objętym opracowaniem). 

6) Oznaczenie granic terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004r. o ochronie przyrody oraz obszary mające znaczenie dla Wspólnoty Europejskiej, znajdujące się na 
liście, o której mowa a art. 27 ust. 1 w/w ustawy. 

7) Określenie skali mapy w formie liczbowej i liniowej. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

mgr Przemysław Sawicki 
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oczyszczalnia ścieków "Wschód"
43-210 Kobiór, ul. Rzeczna 5

Legenda:

               granice wyznaczanej aglomeracji

               granica Gminy Kobiór

               sieć kanalizacji sanitarnej
               
               oczyszczalnia ścieków "Wschód"
  
               pomniki przyrody A, B , C

1 : 10 000

   
    AGLOMERACJA KOBIÓR   
  

                                                 

Załącznik nr 2 
do Uchwały nr RG.0007.164.2020   
Rady Gminy Kobiór 
z dnia 29 grudnia 2020r.

1 000 m500 m0 m

A

B

C

 pomnik przyrody  
dąb szypułkowy przy ul.Leśników   

( nr rej. 44 )  
PL.ZIPOP.1393.PP.2410022.278 

pomnik przyrody 
dąb szypułkowy przy ul.Centralnej 9,11  

( nr rej. 79 ),  
PL.ZIPOP.1393.PP.2410022.280

pomnik przyrody 
zespół drzew 41 dębów szypułkowych 

w formie szpaleru wzdłuż ulicy Żołędziowej 
PL.ZIPOP.1393.PP.2410022.1643 
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    AGLOMERACJA KOBIÓR 
     MAPA ORIENTACYJNA               

Skala 1 : 10 000

  
  

Załącznik nr 3 
do Uchwały nr RG.0007.164.2020 
Rady Gminy Kobiór 
z dnia 29 grudnia 2020r.

Legenda:

               Granice Administracyjne Gminy Kobiór
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