
UCHWAŁA NR X/283/19
RADY MIASTA GDYNI

z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 842/XXXVIII/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 31 marca 
2014 r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Gdynia i wyznaczenia aglomeracji Gdynia

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 
poz. 506), art. 87 ust. 1 i 2, art. 92 w związku z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. 
Dz. U. z 2018r. poz. 2268 ze zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 125, poz. 534) oraz w związku z § 3 i 4 rozporządzenia 
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczenia 
obszaru i granic aglomeracji (Dz. U z 2018 r. poz. 1586), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1. Przepis § 2 uchwały Nr 842/XXXVIII/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 31 marca 2014 r.  
w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Gdynia i wyznaczenia aglomeracji Gdynia (Dz. Urz. Woj. 
Pom. z 2014 r. poz. 1592), zmienionej Uchwałą Nr 124/X/15 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 
29 czerwca 2015 r.  w sprawie aktualizacji załącznika do uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego 
w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Gdynia i wyznaczenia aglomeracji Gdynia (Dz. Urz. Woj. 
Pom. z 2015 r. poz. 2522), otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wyznacza się aglomerację Gdynia o równoważnej liczbie mieszkańców wynoszącej 442 000 
RLM,  która obejmuje: Miasto Gdynia, z wyłączeniem rejonu zabudowy ulic: Łosiowa, Jelenia, Sarnia 
(Wielki Kack) oraz ul. Bernadowskiej (Orłowo), Miasto Wejherowo, Miasto Reda, Miasto Rumia, 
położone w  gminie Wejherowo miejscowości: Gościcino, Bolszewo, Łężyce, Kąpino, Pętkowice, Orle, 
Góra (Paradyż), położone w gminie Szemud miejscowości: Bojano, Koleczkowo, Dobrzewino, 
Karczemki, położone w gminie Kosakowo miejscowości: Pogórze, Suchy Dwór, Kosakowo, Dębogórze, 
Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz, Pierwoszyno, Mosty, Mechelinki, Rewa, położone w gminie Puck 
miejscowości: Połchowo, Widlino, Rekowo Górne, Sławutówko, z wyłączeniem terenów leśnych, 
terenów objętych formami ochrony przyrody (obszary Natura 2000, obszary chronionego krajobrazu, 
parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody), obszarów ścisłej i bezpośredniej strefy ochronnej  ujęć wody – 
w granicach przedstawionych na mapie w skali 1: 25 000, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej 
uchwały.”.

§ 2. Załącznik do uchwały, o której mowa w § 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 
1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Część opisowa wprowadzanych zmian aglomeracji Gdynia, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały, staje się załącznikiem nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdynia.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia poniedziałek, 8 lipca 2019 r.

Poz. 3245



§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Gdyni

Joanna Zielińska
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/283/19

Rady Miasta Gdyni

z dnia 26 czerwca 2019 r.

Mapa Aglomeracji Gdynia
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/283/19

Rady Miasta Gdyni

z dnia 26 czerwca 2019 r.

Zmiana

planu aglomeracji

Gdynia

(podać nazwę aglomeracji1))

Powiat Gdynia

województwo

pomorskie

Wyznaczonej na podstawie Uchwały Nr 842/XXXVIII/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 
31 marca 2014 r.  w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Gdynia i wyznaczenia aglomeracji 
Gdynia (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014 r. poz.1592), zmienionej Uchwałą Nr 124/X/15 Sejmiku Województwa 
Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2015 r.  w sprawie aktualizacji załącznika do uchwały Sejmiku 
Województwa Pomorskiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Gdynia i wyznaczenia 
aglomeracji Gdynia (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r. poz. 2522)

Część opisowa

1. Podstawowe informacje na temat aglomeracji2) 

1.Nazwa aglomeracji: GDYNIA
2.Wielkość RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem / uchwałą: 426 160 RLM
3.Wielkość RLM aglomeracji planowanej do wyznaczenia: 442.000
4.Gmina wiodąca w aglomeracji: GDYNIA
5.Gminy w aglomeracji: gmina miejska Gdynia, gmina miejska Rumia, gmina miejska Reda, gmina miejska 
Wejherowo, gmina wiejska Kosakowo, gmina wiejska Szemud, gmina wiejska Puck, gmina wiejska 
Wejherowo ,
6.Wykaz nazw miast i/lub miejscowości w aglomeracji, zgodnie z dołączonym do wniosku załącznikiem 
graficznym3) : m. Gdynia (z wyłączeniem rejonu zabudowy ulic: Łosiowa, Jelenia, Sarnia (Wielki Kack)  
oraz ul. Bernadowskiej (Orłowo), m. Rumia, m. Reda, m. Wejherowo, gm. Wejherowo (m. Gościcino, 
Bolszewo, Łężyce), gm. Szemud (Bojano, Koleczkowo, Dobrzewino, Karczemki), Kosakowo (m. Pogórze, 
Suchy Dwór, Kosakowo, Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz, Pierwoszyno, Mosty, 
Mechelinki, Rewa), gm. Puck (m. Połchowo, Widlino, Rekowo Górne, Sławutówko)
7.Wykaz nazw miejscowości dołączanych do obszaru aglomeracji:
a) Gm. Wejherowo korekta granic w związku z włączeniem obszarów: miejscowości: Kąpino, Orle zgodnie 
z dołączonym do wniosku załącznikiem graficznym oraz: 
- m. Pętkowice korekta granic w związku z włączeniem obszarów: ul.  Golfistów, ul.  Parkowa, ul. Lipowa , 
ul. Wejherowska , 
- m.  Bolszewo korekta granic w związku z włączeniem obszarów: (ul. Jagiellonów, ul. Mieszków, ul. 
Perłowa, ul. Piastów, ul. Spokojna, ul. Św. Huberta, ul. Zamostne),
- m. Góra korekta granic w związku z włączeniem obszarów: (ul. Agrestowa, ul. Astrowa, ul. Bratkowa, ul. 

1) zaleca się, aby nazwa aglomeracji była nazwą gminy, na terenie której wyznaczana jest aglomeracja lub nazwą gminy 
wiodącej w aglomeracji

2) Według najbardziej aktualnych danych, z podaniem źródeł informacyjnych (GUS, ewidencja gminy etc.)
3) Propozycję planu aglomeracji należy przygotować w oparciu o wykaz miast i/lub miejscowości w rozumieniu ustawy 

z dnia 29 sierpnia 2002 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych. 
 W przypadku miast podaje się nazwę miasta, a nie poszczególnych jego dzielnic. Szczegółowy wykaz miejscowości 

znajduje się w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu 
urzędowego nazw miejscowości i ich części (Dz. U. z 2013 r. poz.200).
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Głogowa, ul. Irysowa, ul. Jagodowa, ul. Jarzębinowa, ul. Jeziorna, ul. Leszczynowa, ul. Liliowa, ul. 
Malinowa, ul.  Orzechowa, ul. Pod Lasem, ul. Porzeczkowa, ul. Poziomkowa, ul. Rajska, ul. Różana, ul. 
Szeroka, ul. Tulipanowa, ul. Wejhera, ul. Wiejska, ul. Zamostna, ul. Zielona, ul. Żołędziowa, ul. Żonkilowa).
b) Gm. Szemud - korekta granic w związku z włączeniem obszarów: Bojano ( ul. Jaskółcza, rejon ul. 
Majora Bojana , ul. Poległych Żołnierzy i ul. Malinowej ) ; Dobrzewino ( ul. Myśliwska, ul. Bukowa , rejon 
ulic Łąkowa i Chłopska ) ; Koleczkowo (ul. Sekwoi , rejon ul. Jesionowej ), 
c) m. Rumia - korekta granic w związku z włączeniem obszarów: (ul. Zbożowa, ul. Jeziorna, Wiejska, ul. 
Partyzantów, ul. Dębogórska (sięgacz), ul. Św. Józefa, ul. Góra Markowca, ul. Kazimierska, ul. I Dywizjonu 
Wojska Polskiego, ul. Różana, ul. Jeziorna, ul. Wiejska), 
d) m. Reda - korekta granic w związku z włączeniem obszarów: (ul. Wodociągowa,  ul. Słowikowa, ul. Św. 
Józefa, ul.  Głogowa, ul. Rolnicza, ul. Marynarska, ul. Bosmańska, 
8.Wykaz nazw miejscowości wyłączanych z obszaru aglomeracji: Karczemki ( rejon ulicy Tuchomskiej),
9.Nazwa miejscowości, w której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków: Dębogórze (gmina wiejska 
Kosakowo)
W przypadku aglomeracji współtworzonej przez kilka gmin wniosek o wyznaczenie obszaru i granic 
aglomeracji składa gmina wiodąca. W takim przypadku informacje i dane powinny być przedstawione 
zarówno dla całej aglomeracji, jak i odrębnie dla gmin współtworzących aglomerację.  
Złożenie wniosku o zmianę aglomeracji wymaga przedstawienia informacji dotyczącej rozporządzenia 
wojewody lub uchwały sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia aglomeracji oraz przedstawienia 
merytorycznego uzasadnienia takiego działania. 

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

Miejscowość: Gdynia Ulica, nr: Al. Marszałka Piłsudskiego  52/54

Gmina: Gmina Miasta Gdynia Powiat: Gdynia

Województwo: pomorskie

Telefon: 58/ 668 21 35 Fax:  58/ 668 21 31

e-mail do kontaktu bieżącego: wydz.nadzoru_wlascicielskiego@gdynia.pl

3. Dane kontaktowe osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku

1.Imię i nazwisko: Dorota Dragan
2.Telefon: 58/624 38 39 wew. 36
3.Fax: 58/624 46 61
4.E-mail: d.dragan@kzg.pl

4. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji

Lp. Wyszczególnienie Nie4) Tak5) 

1 2 3 4
1 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego ×
2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ×
3 Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ×

4 Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych ×

5 Inne (wymienić) ………………………………………………...……… ×

5. Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w obrębie aglomeracji

5.1.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

4) Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź
5) Pod pojęciem „osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji” rozumie się liczbę zarejestrowanych miejsc 

noclegowych w obiektach usług turystycznych, szpitalach, internatach, więzieniach etc.
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|Tabela 1. Sieć istniejąca 

Liczba osób korzystających z istniejącej 
kanalizacji

Lp. Kanalizacja istniejąca 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 717,86

2 Sanitarna tłoczna 74,11

3 Ogólnospławna grawitacyjna 0,4

4 Ogólnospławna tłoczna 0

321 492 7 231 328 723

Razem 792,37 321 492 7 231 328 723

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 
aglomeracji7) 

Sumaryczna
liczba osób

[kol 4 + kol 5]

Uwagi (źródło 
finansowania)

1 2 3 4 5 6 7

1 Sanitarna grawitacyjna 268,95

2 Sanitarna tłoczna 38,78

3 Ogólnospławna grawitacyjna 0

4 Ogólnospławna tłoczna 0

58 444 0 58 444

Razem 307,73 58 444 0 58 444

Inicjator Inicjatyw 
Lokalnych,Inicjato
r Inicjatyw 
Lokalnych,Fundus
z 
Spójności,Fundusz 
Spójności,PROW
WFOŚiGW

Należy zwrócić uwagę na 2 szczególne przypadki:

Sytuacja 1

Sieć ogólnospławna została zamieniona w kanalizację deszczową, a ładunek z tej sieci zostanie 
„przepięty” do nowobudowanej kanalizacji sanitarnej. W takim przypadku osoby korzystające uprzednio 
z sieci ogólnospławnej należy usunąć z wykazu osób korzystających z sieci na terenie aglomeracji, 
wykazać je należy natomiast jako osoby planowane do podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej mającej 
zastąpić odcinek kanalizacji ogólnospławnej.  

Sytuacja 2

Na terenie aglomeracji funkcjonuje sieć kanalizacyjna, jednak ścieki zbierane tą siecią nie są 
oczyszczane (brak odprowadzenia do oczyszczalni ścieków). W takim przypadku należy wykazać długość 
sieci istniejącej, ale nie wykazywać osób do niej podłączonych jako korzystających z sieci. Dopiero 
w przypadku dobudowania fragmentów sieci łączących istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej 
z oczyszczalnią ścieków należy te osoby wykazać jako podłączone do zbiorczego systemu kanalizacji.

5.2. 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. 

6) Pod pojęciem „osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji” rozumie się liczbę zarejestrowanych miejsc 
noclegowych w obiektach usług turystycznych, szpitalach, internatach, więzieniach etc.

7) Pod pojęciem „osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji” rozumie się liczbę zarejestrowanych miejsc 
noclegowych w obiektach usług turystycznych, szpitalach, internatach, więzieniach etc.
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dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) oraz liczby osób korzystających 
z planowanej sieci kanalizacyjnej. 

5.2.1.Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób 
na 1 km sieci8). 

Wykaz miast i/lub miejscowości wchodzących w skład aglomeracji, w obrębie których planuje się 
wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej:

miasto Gdynia, miasto Reda, miasto Rumia, miasto Wejherowo, Gmina Kosakowo (miejscowości: 
Pogórze, Mosty, Kosakowo), Gmina Szemud (miejscowości: Bojano, Dobrzewino, Karczemki, 
Koleczkowo), Gmina Wejherowo (miejscowość Orle)

Należy zwrócić uwagę, że sieć kanalizacyjna, na której wykonanie pozyskane zostały już środki 
finansowe, należy traktować jako sieć wykonaną, co oznacza, że jej długość nie będzie brana pod uwagę 
przy obliczaniu wskaźnika długości sieci – informacja na temat tej sieci powinna znaleźć się w pkt 5.1. 

Liczba osób, które zostaną podłączone do 
planowanej do wykonania kanalizacji

Lp. Kanalizacja planowana do 
wykonania

Długość
[km] Mieszkańcy

Osoby czasowo 
przebywające na 

terenie 
aglomeracji9) 

Sumaryczna
liczba osób

[kol 4 + kol 5]

Uwagi

1 2 3 4 5 6 7

1 Sanitarna grawitacyjna 78,62*

2 Sanitarna tłoczna 12,56*

3 Ogólnospławna grawitacyjna 0

4 Ogólnospławna tłoczna 0

10 295 0 10 295

Razem 91,18*
(79,05**)

10 295 0 10 295

* rzeczywista długość 
sieci kan. san. 
grawitacyjnej tłocznej 
planowanej do 
wykonania
** łączna długość sieci 
kan. sanitarnej 
grawitacyjnej i na 
potrzeby wyliczenia 
wskaźnika koncentracji 
wynosi   79,05 km

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] 79,05
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji, 
którzy będą obsługiwani przez planowaną do wykonania sieć kanalizacyjną [kol. 6 - razem] 10 295

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]

130

5.2.2.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 (obszar objęty 
formą ochrony przyrody zgodnie z ustawą o ochronie przyrody – określić jakiej; teren strefy 
ochronnej ujęcia wody etc.): 
Gmina Wejherowo (miejscowości: Bolszewo, Kąpino, Orle, Góra (Paradyż))
Lp. Kanalizacja planowana do 

realizacji
Długość

[km]
Liczba osób, które będą obsługiwane przez 

planowaną do wykonania kanalizację Uwagi

8) Wskaźnik wyliczany jest sumarycznie dla wszystkich miast i/lub miejscowości (wchodzących w skład aglomeracji), 
w obrębie których planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej. Należy pamiętać, aby planowane inwestycje były 
uzasadnione ekonomicznie. Szczegółowe uwarunkowania dotyczące wyliczania wskaźnika długości sieci znajdują się 
w Wytycznych do tworzenia i zmiany aglomeracji.

9) Pod pojęciem „osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji” przyjmuje się liczbę zarejestrowanych miejsc 
noclegowych (obiekty usług turystycznych, szpitale, internaty, więzienia).
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mieszkańcy

Osoby czasowo 
przebywające na 

terenie 
aglomeracji7

sumaryczna 
liczba osób

[kol 4 + kol 5]

1 2 3 4 5 6 7

1 Sanitarna grawitacyjna 19,38

2 Sanitarna tłoczna 3,38

2 061 0 2 061

Razem 22,75 2 061 0 2 061

Wskaźnik długości sieci 90÷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 90 osób na 1 km sieci)
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem] 22,75
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji, 
którzy będą obsługiwani przez planowaną do wykonania sieć kanalizacyjną [kol. 6 - razem] 2 061

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

90,59

5.3.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).

Liczba osób korzystających z kanalizacji po dostosowaniu 
aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie 

91/271/EWGLp. Kanalizacja istniejąca 
i planowana

Długość
[km]

mieszkańcy
Osoby czasowo 
przebywające na 

terenie aglomeracji7

sumaryczna 
liczba osób

[kol 4 + kol 5]

Uwagi

1 2 3 4 5 6 7

1 Sanitarna grawitacyjna 1 085,59

2 Sanitarna tłoczna 128,83

3 Ogólnospławna grawitacyjna 0,4

4 Ogólnospławna tłoczna 0,0

392 292 7 231 399 523

Razem 1 214,82 392 292 7 231 399 523

6. Opis gospodarki ściekowej w aglomeracji

6.1. Informacje na temat oczyszczalni ścieków.10) 

Nazwa oczyszczalni ścieków: Grupowa Oczyszczalnia Ścieków „DĘBOGÓRZE”

Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres): ul. Długa 28, 84-230 Dębogórze Wybudowanie, gmina 
Kosakowo, powiat pucki, województwo pomorskie

Dane kontaktowe (telefon, e-mail, fax): Ewa Dobiegała, tel. 58 6687 507, e-mail: 
ewa.dobiegala@pewik.gdynia.pl

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska (data, znak, 
oznaczenie organu, termin ważności decyzji): 15.09.2009 r., DROŚ.A.AW.MB.6220-32-2/09, Marszałek 
Województwa Pomorskiego, 31.08.2019 r.

Przepustowość oczyszczalni:

średnia [m3/d]: 73 000 (projektowo); 

10) W przypadku funkcjonowania więcej niż jedna oczyszczalnia ścieków, dla każdej oczyszczalni należy wypełnić 
oddzielne tabele. Analogiczne tabele trzeba również wypełnić w przypadku planowanej oczyszczalni ścieków.
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maksymalna godzinowa [m3/h]: 8 101

maksymalna roczna [m3/rok]: nie określono

Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: 550 000

Uwaga: wartości projektowe do osiągnięcia w 2030 roku.

Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków, zgodnie z danymi przedłożonymi

w ostatnim sprawozdaniu z realizacji KPOŚK:

Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m3/d]: 58 894

Ścieki dowożone [m3/d]: 100,5 tys m3/r

Ewentualne rozbieżności podanych wartości względem sprawozdania z KPOŚK za 2018 r. mogą wynikać  
z faktu, że PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. na dzień przygotowywania sprawozdania z KPOSK za 2018r., 
nie dysponował pełnymi danymi w tym zakresie.

Średnie obciążenie oczyszczalni [m3/d]: 58.894 m3/d

Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m3/rok]: 21.496.217,9 m3/d

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

Przewidywana ilość ścieków oczyszczanych w roku po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci 
kanalizacji sanitarne [m3/rok]: brak danych

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych

Wskaźnik
Wartość 

(średnioroczna 
z pomiarów)

Uwagi 

1 2 3

BZT5 [mgO2/l] 457,1 brak
ChZTCr [mgO2/l] 1 126,3 brak
Zawiesina ogólna [mg/l] 476,7 brak
Fosfor ogólny [mgP/l] 11,4 brak
Azot ogólny [mgN/l] 95,7 …………

Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych11) 

Wskaźnik

Wartość lub % 
redukcji zgodnie 
z pozwoleniem 
wodnoprawnym

Wartość 
(średnioroczna 
z pomiarów)

1 2 3
BZT5 [mgO2/l] 15,0 0,25
ChZTCr [mgO2/l] 125,0 33,8
Zawiesina ogólna [mg/l] 35,0 1,29
Fosfor ogólny [mgP/l] 1,0 0,66
Azot ogólny [mgN/l] 10 6,87

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:

11) Należy zwrócić uwagę, że % redukcji zanieczyszczeń dotyczy ładunku wprowadzanego na oczyszczalnię 
 i ładunku odprowadzanego z oczyszczalni, nie zaś zawartości % zanieczyszczeń w jednostce objętościowej ścieków
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Nazwa cieku: Zatoka Pucka Morza Bałtyckiego Kilometraż miejsca 
odprowadzania ścieków 
oczyszczonych:  2 591 km

Współrzędne geograficzne wylotu: N 54o54,62; E 18o55

Typ oczyszczalni ścieków12) 

B - oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy 
odprowadzanych ścieków
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 ciągu przeróbki osadów

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:

Na terenie aglomeracji Gdynia istnieje 3 638 indywidualnych systemów oczyszczania ścieków. 

Gminy planują dalszą weryfikację stanu prawnego i technicznego tych obiektów a docelowo ich 
likwidację oraz podłączenie posesji do rozbudowywanego systemu kanalizacji zbiorczej.

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

Nie dotyczy aglomeracji Gdynia, gdyż oczyszczalnia ścieków (Grupowa Oczyszczalnia Ścieków 
„Dębogórze”) zlokalizowana jest w granicach aglomeracji Gdynia.

Końcowy punkt zrzutu: 

Nazwa aglomeracji, do której będą odprowadzane 
ścieki: 

………………………………………

Współrzędne geograficzne końcowego punktu 
zrzutu: 
……………………………………………………
………………………………

Nazwa oraz typ oczyszczalni ścieków, do której będą odprowadzane ścieki komunalne:
………………………………………………………….………………………………………………

12) Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź
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……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

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]: 39.158,8

Wskaźnik Wartość wskaźnika 
zanieczyszczeń Uwagi

1 2 3

BZT5 [mgO2/l] 457,1 0,25
ChZTCr [mgO2/l] 1 126,3 33,8
Zawiesina ogólna [mg/l] 476,7 1,29
Fosfor ogólny [mgP/l] 11,4 0,66
Azot ogólny [mgN/l] 95,7 6,87

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

Ilość ścieków przemysłowych |(powstających w zakładach przemysłowych i usługowych), 
odprowadzanych do kanalizacji [m3/d] 6.317,54

Wskaźnik Wartość wskaźnika 
zanieczyszczeń

Ładunek zanieczyszczeń 
odprowadzany w ciągu doby 

[g/d]
1 2 3

BZT5 [mgO2/l] 371,47 2.346.776,6
ChZTCr [mgO2/l] ………… nie dotyczy
Zawiesina ogólna [mg/l] ………… nie dotyczy
Fosfor ogólny [mgP/l] ………… nie dotyczy
Azot ogólny [mgN/l] ………… nie dotyczy
…………… ………… nie dotyczy

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

Wykaz zakładów przemysłowych oraz określenie charakteru zakładów usługowych planowanych 
do podłączenia do systemu kanalizacji zbiorczej:
Nie dotyczy
Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady planowane do podłączenia do 
kanalizacji [m3/d]: nie dotyczy

Wskaźnik Wartość wskaźnika 
zanieczyszczeń

Ładunek zanieczyszczeń 
odprowadzany w ciągu doby 
przez zakłady planowane do 

podłączenia [g/d]13) 

1 2 3
BZT5 [mgO2/l] ………… …………..
ChZTCr [mgO2/l] ………… nie dotyczy
Zawiesina ogólna [mg/l] ………… nie dotyczy
Fosfor ogólny [mgP/l] ………… nie dotyczy
Azot ogólny [mgN/l] ………… nie dotyczy
………. ………… nie dotyczy

13) Podać wyłącznie dla BZT5
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6.7.Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców. 

Wyszczególnienie: RLM
Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.1 
Tab. 1 kol. 4) 321.492

Liczba mieszkańców, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, 
na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane
(pkt 5.1 Tab. 2 kol. 4)

58.444

Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej sieci 
kanalizacyjnej (pkt 5.2.1 kol. 4 + pkt 5.2.2 kol. 4) 12.356

Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej 
(pkt 5.1 Tab. 1 kol. 5) 7.231

Liczba osób czasowo przebywających, planowanych do przyłączenia do sieci 
kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane 
(pkt 5.1 Tab. 2 kol. 5)

0

Liczba osób czasowo przebywających planowanych do podłączenia do 
projektowanej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.2.1 kol. 5 + pkt 5.2.2 kol. 5) 0

Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków 
odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające 
z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 6.5 / 60 g/d]

39.113

Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, 
który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe 
planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 6.6 / 60 g/d]

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 gminę

3.364

Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma) 442.000

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.

„Reda”
Rozporządzenie Dyrektora RZGW w Gdańsku z dnia 8 sierpnia 2017r. w sprawie strefy ochronnej ujęcia wód 
podziemnych „Reda”, woj. pomorskie (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2017r. poz. 3098)
„Brzozowa”
Decyzja Starosty Wejherowskiego z dnia 19 sierpnia 2013r., znak: OS.6320.2.2013.MZB w sprawie 
ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej „Brzozowa” w Gościcinie, gm. Wejherowo, składającej 
się wyłącznie z terenu ochrony bezpośredniej

„Cedron” 
Rozporządzenie nr 9/2013 Dyrektora RZGW w Gdańsku z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia 
strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Cedron”, woj. pomorskie (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2013r. 
poz. 118)

Rozporządzenie nr 1/2015 Dyrektora RZGW w Gdańsku z dnia 30 stycznia 2015r. Zmieniające rozporządzenie 
w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Cedron”, woj. pomorskie (Dz. Urz. Woj. 
Pomorskiego z 2015r. poz. 773)
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„Kolibki”
Decyzja Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24.04.2013r., znak: ROD.6320.1.2013.AN w sprawie ustanowienia 
strefy ochronnej komunalnego ujęcia wody podziemnej „Kolibki”, składającej się wyłącznie z terenu ochrony 
bezpośredniej

„Rumia”
Rozporządzenie nr 4/2016 Dyrektora RZGW w Gdańsku z dnia 24 maja 2016r. w sprawie strefy ochronnej 
ujęcia wód podziemnych „Rumia”, woj. pomorskie (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2016r. poz. 2165)

„Sieradzka”
Rozporządzenie nr 8/2013 Dyrektora RZGW w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia 
strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Sieradzka”, woj. pomorskie (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2014r. 
poz. 117)

Rozporządzenie nr 6/2014 Dyrektora RZGW w Gdańsku z dnia 7 lipca 2014r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Sieradzka”, woj. pomorskie (Dz. Urz. Woj. 
Pomorskiego z 2014r. poz. 2792)

Rozporządzenie Dyrektora RZGW w Gdańsku z dnia 29 sierpnia 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Sieradzka”, woj. pomorskie (Dz. Urz. Woj. 
Pomorskiego z 2017r. poz. 3145)

„Wiczlino”
Rozporządzenie nr 5/2016 Dyrektora RZGW w Gdańsku z dnia 15 maja 2014r. w sprawie ustanowienia strefy 
ochronnej ujęcia wód podziemnych „Wiczlino” w Gdyni, pow. gdyński, woj. pomorskie (Dz. Urz. Woj. 
Pomorskiego z 2014r. poz. 2118)

„Wielki Kack”
Rozporządzenie Dyrektora RZGW w Gdańsku z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej 
ujęcia wód podziemnych „Wielki Kack” w Gdyni, pow. gdyński, woj. pomorskie (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego 
z 2014r. poz. 2793)

Rozporządzenie Dyrektora RZGW w Gdańsku z dnia 10 maja 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Wielki Kack” w Gdyni, pow. gdyński, woj. 
pomorskie (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2017r. poz. 1999)

„Rekowo Górne”
Decyzja Starosty Puckiego z dnia 19.11.2012r., znak: ROŚ.6320.2.2012 w sprawie ustanowienia strefy 
ochronnej dla ujęcia w Rekowie Górnym, składającej się z terenów ochrony bezpośredniej w miejscowości 
Rekowo Górne

„Sławutówko” 
Decyzja Starosty Puckiego z dnia 8 lipca.2013r., znak: ROŚ.6320.17.2013 w sprawie ustanowienia strefy 
ochronnej komunalnego ujęcia wody podziemnej w miejscowości Sławutówko, składającej się z terenów 
ochrony bezpośredniej w miejscowości Sławutówko

‘Bojano” 
Decyzja Starosty Wejherowskiego z dnia 05 kwietnia 2002r.., znak: OS-6223/9/2002/ES, OS-6226/4/2002/ES, 
w sprawie udzielenia Gm. Szemud pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z utworów 
czwartorzędowego poziomu wodonośnego, ze studni nr 1 i 2 na terenie ujęcia wiejskiego w m. Bojano (dz. 
Nr 8/1 i 8/27) oraz ustanawia się strefę ochrony bezpośredniej wokół studni nr 1 i nr 2

Decyzja Starosty Wejherowskiego z dnia 24 lutego 2010r., znak: OS.AN-6226/1/10 w sprawie ustanowienia 
strefy ochronnej studni nr 3 ujęcia wody podziemnej w Bojanie na dz nr 5/1, obręb Bojano gm. Szemud , 
składającej się z terenu ochrony bezpośredniej
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Decyzja Starosty Wejherowskiego z dnia 16 czerwca 2015r., znak: OS.6341.23.2015.MM2, w sprawie 
udzielenia Gm. Szemud pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wody - pobór wody 
podziemnej z utworów czwartorzędowego poziomu wodonośnego na terenie ujęcia, zlokalizowanego na 
działkach nr 5/1, 8/1 i 8/27 obręb Bojano gm. Szemud w m. Bojano obejmującej 3 otwory studzienne nr 1, nr 
2 oraz nr 3. (tereny ochrony bezpośredniej ustanowione Decyzją Starosty Wejherowskiego z dnia 05 kwietnia 
2002r.., znak: OS-6223/9/2002/ES, OS-6226/4/2002/ES - nie zostały zniesione)

„Łężyce”
zgodnie z treścią art. 133 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 1722), Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie rozpoczęło procedurę ustanawiania strefy ochrony bezpośredniej dla 
danego ujęcia. Gmina Wejherowo oczekuje na decyzję

„Kąpino”
zgodnie z treścią art. 133 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 1722), Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie rozpoczęło procedurę ustanawiania strefy ochrony bezpośredniej dla 
danego ujęcia. Gmina Wejherowo oczekuje na decyzję.

„Pętkowice”
zgodnie z treścią art. 133 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 1722), Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie rozpoczęło procedurę ustanawiania strefy ochrony bezpośredniej dla 
danego ujęcia. Gmina Wejherowo oczekuje na decyzję.

PEKO
Decyzja Starosty Puckiego z dnia 19.04.2001r. (znak: ROŚ/GW/6223/120/01, ROŚ/GW/6223/121/01; 
ROŚ/GW/6220/46/01) w sprawie udzielenia Gminie Kosakowo pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód 
podziemnych z ujęcia wody w miejscowości Mosty I, gm. Kosakowo z utworów czwartorzędowych oraz 
ustanowienia strefy ochrony bezpośredniej zgodnie z granicami obecnie wygrodzonymi;

Decyzja Starosty Puckiego z dnia 18.12.2000r. (znak: ROŚ/GW/6223/85/00, ROŚ/GW/6223/86/00; 
ROŚ/GW/6220/87/00; ROŚ/GW/6220/41/00) w sprawie udzielenia Gminie Kosakowo pozwolenia 
wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia wody w miejscowości Mosty II, gm. Puck z utworów 
trzeciorzędowych oraz ustanowienia strefy ochrony bezpośredniej ujęcia zgodnie z granicami projektowanymi 
oraz odstąpić od wyznaczania strefy ochrony pośredniej ze względu na naturalną izolację warstwy wodonośnej;

Decyzja Starosty Puckiego z dnia 20 sierpnia 2012r., znak: ROŚ.6320.1.2012 w sprawie ustanowienia strefy 
ochronnej ujęcia wody podziemnej w Kosakowie składającej się z terenu ochrony bezpośredniej 
w miejscowości Kosakowo;

Zgodnie z informacją uzyskaną ze Spółki PUK PEKO - dla trzech ujęć wody, tj. Kosakowo, Mosty I, Mosty II, 
strefy ochrony bezpośredniej zostały uchylone z mocy prawa.
Obecnie Spółka PEKO, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art. 551 ust.2 Prawa wodnego – Dz.U. 
z 2018r. poz. 2268 z póź. zm.), zleciła opracowanie analizy ryzyka obejmującej ocenę zagrożeń zdrowotnych 
z uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody dla ujęcia w Kosakowie. 
Po uzyskaniu dokumentu złożony będzie wniosek o ustanowienie strefy ochrony. W 2019r. planowane jest 
zlecenie opracowania analizy ryzyka dla kolejnego ujęcia, a w roku następnym kolejnych analiz.
Decyzja Starosty Puckiego z dnia 19 czerwca 2013r., znak: ROŚ.6320.9.2013 w sprawie ustanowienia strefy 
ochronnej ujęcia wody podziemnej w Dębogórzu składającej się z terenu ochrony bezpośredniej;

Decyzja Starosty Puckiego z dnia 11 kwietnia 2014r., znak: ROŚ.6320.10.2013 w sprawie ustanowienia strefy 
ochronnej ujęcia wody podziemnej w Suchy Dwór składającej się z terenu ochrony bezpośredniej;

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Decyzja z dnia 2 grudnia 2015r. , znak: DROŚ-SW.7322.164.2015/EL- pozwolenie wodnoprawne  na 
szczególne korzystanie z wód- pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia 
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zlokalizowanego na działkach nr 32/2 i 189/10 obręb 0002 Gdynia na potrzeby socjalno-bytowe zakładu 
i podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na jego terenie. Zgodnie z treścią uzasadnienia do decyzji- ujęcie 
nie ma ustanowionej strefy ochronnej gdyż właściciel ujęcia wody nie wystąpił z wnioskiem w tym zakresie

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.

Zgodnie z art. 141 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. z 2018r. poz. 2268 ze zm.) obszar ochronny 
ustanawia wojewoda, w drodze aktu prawa miejscowego, na wniosek Wód Polskich.
Zgodnie z opublikowanym Planem Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016r. 
poz. 1911) 4 zbiorniki wód śródlądowych wskazane zostały do objęcia obszarem ochronnym w formie 
rozporządzenia Dyrektora RZGW, z czego tylko jeden z nich tj. Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 
110 zlokalizowany jest m.in. w granicach aglomeracji Gdynia. Termin ustanowienia obszarów ochronnych to 
koniec 2021r.

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.

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018r. poz1614 ze zm.) na 
obszarze Aglomeracji Gdynia występują następujące formy ochrony przyrody, które przedstawione są na 
załączniku graficznym:
- Parki Krajobrazowe,
- Obszary Chronionego Krajobrazu,
- rezerwaty przyrody,
- obszary NATURA 2000 (soo, oso),
- pomniki przyrody,
- użytki ekologiczne,
- stanowiska dokumentacyjne.

Wykaz form ochrony przyrody występujących na obszarze Aglomeracji Gdynia  zamieszczony jest również na 
płycie CD (w załączeniu).

10. Poprawność wykonania części graficznej.

Lp. Wyszczególnienie Nie14) Tak13 Nie 
dotyczy13

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. ×

2 Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar objęty 
i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej). ×

3
Oznaczono znajdujące się na terenie aglomeracji oczyszczalnie 
ścieków komunalnych, do których odprowadzane są (bądź 
odprowadzane będą) ścieki komunalne.

×

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

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

6 Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód 
śródlądowych. ×

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 

×

14) Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź.
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liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.
8 Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej. ×

9 Część graficzna została podpisana przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania gminy (gminy wiodącej). ×

Zaznaczenie jednej odpowiedzi „NIE” świadczy o niewłaściwym wykonaniu załącznika graficznego do 
wniosku o wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji. Tak wykonany dokument – mapa nie może być 
podstawą do pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Załącznik graficzny wymaga poprawienia. Odpowiedzi 
„NIE DOTYCZY” mogą wystąpić jedynie w wierszach Nr 5, 6 i 7.

Podpisy osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy

(data, imię i nazwisko /pieczęć imienna/ podpis) (pieczęć Wnioskodawcy)
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