
Projekt 
 
z dnia  12 listopada 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

 
RADY MIASTA ZAKOPANE 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Zakopane 

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 z późn. zm.), art. 87 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo 
wodne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic 
aglomeracji (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1586), uchwala się, co następuje: 

§ 1.  
Wyznacza się aglomerację Zakopane (powiat tatrzański) o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 

77 930 z dwiema oczyszczalniami ścieków: „Łęgi i „Spyrkówka” w miejscowości Zakopane. 

§ 2.  
Aglomeracja obejmuje następujące miejscowości na terenie gminy Zakopane: miasto Zakopane i na 

terenie gminy Kościelisko: miejscowość Kościelisko. 

§ 3.  
Obszar i granice aglomeracji wyznaczono na mapie w skali 1:10 000, stanowiącej załącznik nr 

2 do niniejszej uchwały. 

§ 4.  
Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą Nr XXIX/407/16 Sejmiku Województwa 

Małopolskiego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zakopane (Dz. Urz. 
Woj. Małop. z 2016 r. poz. 6473), która traci moc z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, zgodnie 
z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.). 

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

Województwa Małopolskiego.
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Załączniki do uchwały

Rady Miasta Zakopane

z dnia .................... 2020 r.
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Część opisowa 

1. Podstawowe informacje n a temat aglomeracji
1
 

1. Nazwa aglomeracji: ZAKOPANE 

2. Wielkość RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem: 64 932 RLM 

wg uchwały Nr XXIX/407/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 
28 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zakopane (Dz. Urz. Woj. 

Małop. Z 2016 r. poz. 6473). 

3. Wielkość RLM aglomeracji planowanej do wyznaczenia: 77 930 RLM 

4. Gmina wiodąca w aglomeracji:  Zakopane 

5. Gminy w aglomeracji: Zakopane, Kościelisko 

6. Wykaz nazw miast i/lub miejscowości w aglomeracji, zgodnie z dołączonym do wniosku 
załącznikiem graficznym

2
: miasto Zakopane i miejscowość Kościelisko  

7. Wykaz nazw miejscowości dołączanych do obszaru aglomeracji: brak 

8. Wykaz nazw miejscowości wyłączanych z obszaru aglomeracji: brak 

9. Nazwa miejscowości, w której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków: Zakopane 

10. Uzasadnienie i informacja na temat zmian granic aglomeracji: 

a) zweryfikowano liczbę mieszkańców obecnie podłączonych do kanalizacji oraz liczbę osób 

czasowo przebywających na terenie aglomeracji (wzrost liczby miejsc noclegowych oraz 

mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy) 

b) na terenie gmin tworzących aglomeracje planowane są nowe inwestycje związane z budową 

kanalizacji na terenach dotychczas nie objętych aglomeracją 

 

Zakopane to miasto w południowej Polsce, w województwie małopolskim, siedziba powiatu 

tatrzańskiego.  Według danych GUS z 2017 r. powierzchnia Zakopanego wynosi 84,26 km
2
. Według 

danych GUS z 31 grudnia 2019 r. miasto liczyło 27 010 mieszkańców, będąc tym samym drugim pod 

względem ludności – po Nowym Targu – miastem Podhala. Wg danych Urzędu Miasta Zakopane 

w miejscowości tej zameldowanych jest 26 662 mieszkańców. 

Kościelisko to wieś podhalańska w Polsce w województwie małopolskim, w powiecie tatrzańskim, 

siedziba gminy Kościelisko. Kościelisko położone jest w Rowie Kościeliskim i na południowych 

stokach Pogórza Gubałowskiego. Jego zabudowania wkraczają także do dolnej części Doliny 

Kościeliskiej w Tatrach (Kiry). Jest to duża wieś o charakterze miejscowości wypoczynkowej, 

składająca się z 21 osiedli. Wg danych Urzędu Gminy Kościelisko na terenie miejscowości 

Kościelisko zameldowanych jest 4 584 mieszkańców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1Według najbardziej aktualnych danych, z podaniem źródeł informacyjnych (GUS, ewidencja gminy etc.) 
2Propozycję planu aglomeracji należy przygotował w oparciu o wykaz miast i/lub miejscowości w rozumieniu 

ustawy z dnia 29 sierpnnia2002 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 ich części (Dz. U. z 2013 r. poz.200). 
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2. Adres wnioskodawcy (gminy, gminy wiodącej w aglomeracji) 

Miejscowość: Zakopane Ulica, nr: Tadeusza Kościuszki 13 

Gmina: Zakopane Powiat: tatrzański 

Województwo:  małopolskie 

Telefon: 18 202 04 00 Fax:  18 202 04 00 

e-mail do kontaktu bieżącego :office@zakopane.eu 

 

Dane rejestrowe: 

NIP 736-000-77-98 

REGON 000654948 

3. Dan e kontaktowe osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego 

wniosku 

1. Imię i nazwisko: mgr inż. Jan Schwenk – inspektor WOŚ 

2. Telefon: 182020413 

3. E-mail: jschwenk@zakopane.eu 

4. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji 

L.p. Wyszczególnienie Nie
3
 Tak

3
 

1 2 3 4 

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) ……………………………………………… X  

 

 

I. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

 

Miasto Zakopane 

1. Bachledzki Wierch zatwierdzony Uchwałą Nr LI/672/2014 Rady Miasta Zakopane 

z dnia 27 lutego 2014 r. 

2. Skocznia zatwierdzony Uchwałą Nr LI/678/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 

27 lutego 2014 r. 

3. Zwijacze, Króle, Harenda zatwierdzony Uchwałą NR XLVIII/632/2013 Rady Miasta 

Zakopane z dnia 12 grudnia 2013 r. 

4. Szymony-Ustup - zatwierdzony Uchwałą Nr XLV/592/2013 Rady Miasta Zakopane 

z 26 września 2013 

5. Olcza - zatwierdzony Uchwałą Nr XLV/591/2013 Rady Miasta Zakopane 

z 26 września 2013 

6. Zamoyskiego - zatwierdzony Uchwałą Nr XXIV/324/2012 Rady Miasta Zakopane 

z dnia 22 marca 2012 

7. Kościeliska - zatwierdzony Uchwałą Nr XXU287/2012 Rady Miasta Zakopane 

z dnia 12 stycznia 2012 

8. Strążyska-Małe Żywczańskie - zatwierdzony Uchwałą Nr VII/89/2011 Rady Miasta 

Zakopane z dnia 31 marca 2011, zmieniony Uchwałą nr LV/738/2014 RMZ 

z dnia 26 czerwca 2014 

9. Strążyska-Małe Żywczańskie dla terenów drogi 2.KDL - zatwierdzony Uchwałą Rady 

Miasta Zakopane Nr L/661/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. 

 

 
 

 

3Znakiem „X”  zaznaczyć właściwą odpowiedź 
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10. Śródmieście-Zachód - zatwierdzony Uchwałą Nr VII/90/2011 Rady Miasta Zakopane 

z dnia 31 marca 2011 

11. Cyrhla - zatwierdzony Uchwałą Nr LXI/974/2010 Rady Miasta Zakopane 

z dnia 28 października 2010 

12. Furrnanowa, Kotelnica, Tatary - zatwierdzony Uchwałą Nr LX/969/2010 Rady Miasta 

Zakopane z dnia 30 września 2010 

13. Krzeptówki - zatwierdzony Uchwałą Nr LIX/945/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 

9 września 2010 

14. Pardałówka-Balzera - zatwierdzony Uchwałą Nr LIX/946/2010 Rady Miasta Zakopane 

z dnia 9 września 2010, zmieniony Uchwałą RMZ nr X/141/2015 z dnia 25 czerwca 2015 

15. Chłabówka - zatwierdzony Uchwałą Nr LIX/947/2010 Rady Miasta Zakopane 

z dnia 9 września 2010 

16. Śródmieście-Wschód  - zatwierdzony Uchwałą Nr LIX/949/2010 Rady Miasta Zakopane 

z dnia 9 września 2010 

17. Szkolna-Kamieniec-Szpitalna  - zatwierdzony Uchwałą Nr LIX/950/2010 Rady Miasta 

Zakopane z dnia 9 września 2010 zmieniony Uchwałą Nr XLVII/631/2013 Rady Miasta 

Zakopane z 21 listopada 2013 

18. Polana Szymoszkowa - zatwierdzony Uchwałą Nr LVIII/925/2010 Rady Miasta Zakopane 

z dnia 29 lipca 2010, zmieniony Uchwałą Nr XLIV/587/2013 Rady Miasta Zakopane 

z dnia 25 lipca 2013 r. 

19. Pardałówka, Antałówka - zatwierdzony Uchwałą Nr LVIII/926/2010 Rady Miasta 

Zakopane z dnia 29 lipca 2010 

20. Gubałówka II - zatwierdzony Uchwałą Nr LVIII/927/2010 Rady Miasta Zakopane 

z dnia 29 lipca 2010 

21. Rówień Krupowa - zatwierdzony Uchwałą Nr XLIX/733/2010 Rady Miasta Zakopane 

z dnia 28 stycznia 2010 

22. Nosal - zatwierdzony Uchwałą Rady Nr XLVII/700/2009 Miasta Zakopane 

z dnia 10 grudnia 2009 

23. Kuźnice - zatwierdzony Uchwałą Rady Nr XLVII/701/2009 Miasta Zakopane 

z dnia 10 grudnia 2009 

24. Koziniec, Droga na Bystre - zatwierdzony Uchwałą Nr XLIX/732/2010 Rady Miasta 

Zakopane z dnia 28 stycznia 2010 

25. Jagiellońska, Antałówka - zatwierdzony Uchwałą Nr XLVII/702/2009 Rady Miasta 

Zakopane z dnia 10 grudnia 2009 

26. Wyskówki - zatwierdzony Uchwałą Rady Nr XLIII/614/2009 Miasta Zakopane 

z dnia 25 września 2009 

27. Antałówka-Koziniec - zatwierdzony Uchwałą Nr XVI/184/2007 Rady Miasta Zakopane 

z dnia 25 października 2007, zmieniony Uchwałą Nr XXVII/364 /2012 Rady Miasta 

Zakopane z dnia 25 czerwca 2012 r. oraz Uchwałą RMZ nr X/142/2015 z dnia 25 czerwca 

2015 

28. Pod Reglami - zatwierdzony Uchwałą Nr XXVI/300/2008 Rady Miasta Zakopane 

z dnia 26 czerwca 2008 

29. Gubałówka I - zatwierdzony Uchwałą Rady Nr XXVII/345/2008 Miasta Zakopane 

z dnia 31 lipca 2008, zmieniony Uchwałą nr XXVII/363/2012 Rady Miasta Zakopane 

z dnia 25 czerwca 2012 r. oraz Uchwałą Rady Nr LVII/785/2014 Miasta Zakopane 

z dnia 25 września 2014 r. 

30. Lipki - zatwierdzony Uchwałą Nr XVI/185/2007 Rady Miasta Zakopane 

z dnia 25 października 2007 

 

Gmina Kościelisko 

1. Uchwała Nr XXIII/157/2001 Rady Gminy Kościelisko z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie: 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obszaru wsi 

Kościelisko w gminie Kościelisko, zmieniony Uchwałą Nr XIV/76/07 Rady Gminy 

Kościelisko z dnia 30 października 2007 r. 

2. Uchwała Nr IX/56/03 Rady Gminy Kościelisko z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
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miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części obszaru wsi 

Kościelisko w Gminie Kościelisko, zmieniony Uchwałą Nr XN /75107 Rady Gminy 

Kościelisko z dnia 30 października 2007 r. 

3. Uchwała Nr XVIII/105/08 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej obszaru części 

wsi Kościelisko, dla terenu obejmującego działki ew. nr 538/1, 538/2, 538/3 położone we 

wsi Kościelisko, zmieniona Uchwał Nr XX/123/08 Rady Gminy Kościelisko z dnia 16 

maja 2008 r. 

4. Uchwała Rady Gminy Kościelisko Nr XXXI/221/05 Rady Gminy Kościelisko z dnia 25 

listopada 2005 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Kościelisko, dla terenu obejmującego działki ew. nr 1445/2, 1446/1, 1446/2 w Gminie 

Kościelisko 

5. Uchwała Nr XXXVII/241/ 10 Rady Gminy Kościelisko z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej 

części obszaru wsi Kościelisko, dla terenu obejmującego dz. nr ew. 516/1, 516/2, 517 

położone we wsi Kościelisko 

6. Uchwała Nr XV/109/04 Rady Gminy Kościelisko z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego 

przysiółek Kiry w miejscowości Kościelisko. 

7. Uchwała Nr XXI/174/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej 

części obszaru wsi Kościelisko w gminie Kościelisko, w rejonie ulicy Sobiczkowa Bór. 

8. Uchwała Nr XIX/150/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 października 2012 r. w 

sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wschodniej części obszaru wsi Kościelisko w gminie Kościelisko, dla dz. ew. nr: 958, 

959, 960, 968/5 położonych w rejonie zwanym „Polana Blachówka'' 

9. Uchwała Nr XXIV/196/13 Rady Gminy Kościelisko z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej 

części obszaru wsi Kościelisko w gminie Kościelisko, w rejonie zwanym „Pitoniówka". 

10. Uchwała Nr XXIV/195/13 Rady Gminy Kościelisko z dnia 25 czerwca 2013 roku w 

sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

zachodniej części obszaru wsi Kościelisko w gminie Kościelisko, w rejonie ulic 

Budzówka i Rysulówka. 

11. Uchwała Nr XXVIII/218/13 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 listopada 2013 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wschodniej części obszaru wsi Kościelisko w gminie Kościelisko, dla dz. ew. nr 4095 

i części dz. ew. nr 4096/4, położnych we wsi Kościelisko, w rejonie zwanym „Gronik". 

12. Uchwała Nr XXXII/254 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 kwietnia 2014 roku 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

zachodniej części obszaru wsi Kościelisko w gminie Kościelisko, w rejonie przysiółka 

Kiry, poza TPN 

13. Uchwała Nr XXXIV/261114 Rady Gminy Kościelisko z dnia 27 maja 2014 roku 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru zachodniej części obszaru wsi Kościelisko w gminie Kościelisko, w rejonie 

ulicy  Rysulówka  -część południowo-wschodnia 

14. Uchwała Nr VIII/62/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej 

części obszaru wsi Kościelisko w Gminie Kościelisko, w rejonie Sobiczkowej, przy 

ul. Nędzy Kubińca 

15. Uchwała Nr VIII/63/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej 

części obszaru wsi Kościelisko w gminie Kościelisko, dla dz. ew. nr 1628 położonej 

w rejonie ul. Królewskiej - część środkowa 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: CF33C498-F851-4224-9825-F1F361FA761D. projekt Strona 5 z 14



Strona 6 z 14 
 

II. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

 

Miasto Zakopane 

Studium Uwarunkowań  i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  Miasta Zakopane, 

stanowi Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/140/99 Rady Miasta Zakopane z dnia 15 grudnia 

1999 r. 

 
Gmina Kościelisko 

Uchwałą nr VI/53/19 Rady Gminy Kościelisko z dnia 23 maja 2019 r. uchwalono zmianę 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościelisko 

oraz wprowadzono ujednolicone Studium wynikające z tej zmiany 

 

III. Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Spółki 

SEWiK na lata 2019-2026 przyjęty Uchwałą Nr XII/157/2019 Rady Miasta Zakopane 

z dnia 31 października 2019 r. 

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 

Tabela 1. Sieć istniejąca 

L.p. Kanalizacja istniejąca 
Długość 

[km] 

Liczba osób korzystających z istniejącej 

kanalizacji 

Uwagi 
Stali 

mieszkańcy 

Osoby czasowo 

przebywające 

na terenie 

aglomeracji
4
 

Sumaryczna 

liczba osób 

[kol 4 + kol 5] 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Sanitarna grawitacyjna 286,16 

29815 41722 71537 
 

2 Sanitarna tłoczna 7,38 

3 
Ogólnospławna 

grawitacyjna 
0,00 

4 Ogólnospławna tłoczna 0,00 

Razem 293,54 29815 41722 71537 
 

 

Tabela 2. Sieć w trakcie realizacji 

L.p. Kanalizacja istniejąca 
Długość 

[km] 

Liczba osób korzystających z istniejącej 

kanalizacji 

Uwagi 
Stali 

mieszkańcy 

Osoby czasowo 

przebywające 

na terenie 

aglomeracji
4
 

Sumaryczna 

liczba osób 

[kol 4 + kol 5] 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Sanitarna grawitacyjna 28,29 

1359 1777 3136 
 

2 Sanitarna tłoczna 1,67 

3 
Ogólnospławna 

grawitacyjna 
0,00 

4 Ogólnospławna tłoczna 0,00 

Razem 29,96 1359 1777 3136 
 

 

 

 

 

 

 
4Pod 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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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. 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 

sieci. 

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

sieci kanalizacji sanitarnej:  Nie dotyczy 

 

L.p. 
Kanalizacja planowana 

do wykonania 

Długość 

[km] 

Liczba osób, które zostaną podłączone do 

planowanej do wykonania kanalizacji 

Uwagi 
Stali 

mieszkańcy 

Osoby czasowo 

przebywające 

na terenie 

aglomeracji 

Sumaryczna 

liczba osób 

[kol 4 + kol 5] 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Sanitarna grawitacyjna 0,00 
0 0 0 

 2 Sanitarna tłoczna 0,00 

Razem 0,00 0 0 0 

 

Wskaźnika 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] - 

Sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie 

aglomeracji, którzy będą obsługiwani przez planowaną do wykonania sieć 

kanalizacyjną [kol. 6 - razem] 

- 

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] 

- 

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.): 

Kościelisko – obszar przewidziany do objęcia siecią kanalizacji sanitarnej położony jest na terenie 

Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - teren objęty formą ochrony przyrody w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdujący 

się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy. 

 

L.p. 
Kanalizacja planowana 

do wykonania 

Długość 

[km] 

Liczba osób, które zostaną podłączone do 

planowanej do wykonania kanalizacji 

Uwagi 
Stali 

mieszkańcy 

Osoby czasowo 

przebywające 

na terenie 

aglomeracji 

Sumaryczna 

liczba osób 

[kol 4 + kol 5] 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Sanitarna grawitacyjna 1,75 
52 110 162 

 2 Sanitarna tłoczna 0,00 

Razem 1,75 52 110 162 
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Wskaźnika 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] 1,75 

Sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie 

aglomeracji, którzy będą obsługiwani przez planowaną do wykonania sieć 

kanalizacyjną [kol. 6 - razem] 

162 

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] 

92,57 

6. Opis gospodarki ściekowej w aglomeracji 

6.1. Informacje na temat oczyszczalni ścieków.
5
 

Nazwa oczyszczalni ścieków: Oczyszczalnia ścieków Łęgi 

Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres): ul. Kasprowicza, 34-500 Zakopane 

Dane kontaktowe (telefon, e-mail, fax): tel.: 18 202 44 50, e-mail: sewik@sewik.com.pl, fax: 18 202 44 54 

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska (data, znak, 

oznaczenie organu, termin ważności decyzji): 

Decyzja Starosty Tatrzańskiego z dnia 19.06.2015 r., znak: OŚ.6341.12.2015.BJH, udzielająca pozwolenia 

wodnoprawnego dla SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. Decyzja jest ważna 

do 01.01.2026 r. 

 

Przepustowość oczyszczalni (wg ww. pozwolenia wodnoprawnego): 

średnia [m
3
/d]: 16 000 

maksymalna godzinowa [m
3
/h]: 1 800 

maksymalna roczna [m
3
/rok]: 5 840 000 

Projektowana wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: 51 500 

Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków, zgodnie z danymi przedłożonymi w ostatnim 

sprawozdaniu z realizacji KPOŚK: 

ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m3/d]: 11 600 

ścieki dowożone [m3/d]: 0 

średnie obciążenie oczyszczalni [m3/d]: 11 600 

ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m3/rok]: 4 234 000 
 

 

Przewidywane średnie obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji  

sanitarnej  [m
3
/d]: 11 923 

 

Przewidywana ilość ścieków oczyszczanych w roku po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci 

kanalizacji sanitarnej [m
3
/rok]: 4 351 895 

 

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych 

Wskaźnik 
Wartość 

(średnioroczna z pomiarów) 
Uwagi 

1 2 3 

BZT5 [mg02/l] 313,34 

 

ChZTCr [mg02/l] 849,74 

Zawiesina ogólna [mg/l] 324,15 

Azot ogólny [mgN/l] 50,33 

Fosfor ogólny [mgP/l] 9,36 

 

 

 

 

 
5W 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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Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych6 

Wskaźnik 
Wartość lub % redukcji 

zgodnie z pozwolenie 

wodnoprawnym 

Wartość 

(średnioroczna z pomiarów) 

1 2 3 

BZT5 [mg02/l] 15 6,71 

ChZTCr [mg02/l] 125 22,65 

Zawiesina ogólna [mg/l] 35 6,19 

Azot ogólny [mgN/l] 15 3,30 

Fosfor ogólny [mgP/l] 2 0,34 

 

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym: 

Nazwa cieku: potok Cicha Woda 
Kilometraż miejsca odprowadzania 

ścieków oczyszczonych: 21+820 

Współrzędne geograficzne wylotu:  

49.3123 szerokość (N), 19.9691 długość (E) 

 

Typ oczyszczalni ścieków
7
 

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 
X 

non PUB2 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania 

N i/lub P 
 

 

Oczyszczalnia ścieków spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. 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 2019 r. 

poz. 1311) - określone w Załączniku nr 3 do rozporządzenia (najwyższe dopuszczalne wartości substancji 

zanieczyszczających  albo minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających dla RLM 

aglomeracji od 15 000 do 99 999). 

 

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

oczyszczalni: 

Obecnie opracowywany jest projekt przebudowy oczyszczalni ścieków. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
6Należy zwrócić uwagę, że % redukcji zanieczyszczeń dotyczy ładunku wprowadzanego na oczyszczalnię i ładunku 

odprowadzanego z oczyszczalni, nie zaś zawartości % zanieczyszczeń w jednostce objętościowej ścieków 
7Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź 
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Nazwa oczyszczalni ścieków: Oczyszczalnia ścieków Spyrkówka 

Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres): ul. Spyrkówka, 34-500 Zakopane 

Dane kontaktowe (telefon, e-mail, fax): tel.: 18 202 44 50, e-mail: sewik@sewik.com.pl, fax: 18 202 44 54 

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska (data, znak, 

oznaczenie organu, termin ważności decyzji): 

Decyzja Starosty Tatrzańskiego z dnia 19.06.2015 r., znak: OŚ.6341.12.2015.BJH, udzielająca pozwolenia 

wodnoprawnego dla SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. Decyzja jest ważna 

do 01.01.2026 r. 

 

Przepustowość oczyszczalni (wg ww. pozwolenia wodnoprawnego): 

średnia [m
3
/d]: 16 000 

maksymalna godzinowa [m
3
/h]: 1 200 

maksymalna roczna [m
3
/rok]: 5 840 000 

 

Projektowana wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: 48 067 

 

Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków, zgodnie z danymi przedłożonymi w ostatnim 

sprawozdaniu z realizacji KPOŚK: 

ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m3/d]: 12 047 

ścieki dowożone [m3/d]: 43 

średnie obciążenie oczyszczalni [m3/d]: 12 090 

ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m3/rok]: 4 413 000 

 

 

Przewidywane średnie obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji  

sanitarnej  [m
3
/d]: 12 090 

 

Przewidywana ilość ścieków oczyszczanych w roku po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci 

kanalizacji sanitarnej [m
3
/rok]: 4 413 000 

 

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych 

Wskaźnik 
Wartość 

(średnioroczna z pomiarów) 
Uwagi 

1 2 3 

BZT5 [mg02/l] 127,44 

 

ChZTCr [mg02/l] 330,12 

Zawiesina ogólna [mg/l] 167,87 

Azot ogólny [mgN/l] 24,96 

Fosfor ogólny [mgP/l] 3,38 

 

Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych6 

Wskaźnik 
Wartość lub % redukcji 

zgodnie z pozwolenie 

wodnoprawnym 

Wartość 

(średnioroczna z pomiarów) 

1 2 3 

BZT5 [mg02/l] 15 10,91 

ChZTCr [mg02/l] 125 45,47 

Zawiesina ogólna [mg/l] 35 16,35 

Azot ogólny [mgN/l] 15 11,71 

Fosfor ogólny [mgP/l] 2 1,46 

 

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym: 

Nazwa cieku: potok Cicha Woda 
Kilometraż miejsca odprowadzania 

ścieków oczyszczonych: 21+500 

Współrzędne geograficzne wylotu: 

49.3143 szerokość (N), 19.9699 długość (E) 

 

Typ oczyszczalni ścieków
7
 

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)  
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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 
X 

non PUB2 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania 

N i/lub P 
 

 

Oczyszczalnia ścieków spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. 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 2019 r. 

poz. 1311) - określone w Załączniku nr 3 do rozporządzenia (najwyższe dopuszczalne wartości substancji 

zanieczyszczających  albo minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających dla RLM 

aglomeracji od 15 000 do 99 999). 

 

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

oczyszczalni: 

Obecnie opracowywany jest projekt przebudowy oczyszczalni ścieków 
 
 

6.2. Informacje dotyczące końcowego punktu zrzutu (w przypadku braku 

oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji) 

Nie dotyczy. 
 

6.3. Informacje o średniej dobowej ilości i jakości ścieków komunalnych  

powstających na terenie aglomeracji oraz ich składzie jakościowym, informacje 

o gospodarce osadowej w aglomeracji oraz o sposobach ochrony JCWP. 

6.3.1. 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]: 23 690 

Wskaźnik Wartość wskaźnika zanieczyszczeń Uwagi 
1 2 3 

BZT5 [mg02/l] 218,47 

 

ChZTCr [mg02/l] 584,55 

Zawiesina ogólna [mg/l] 244,39 

Azot ogólny [mgN/l] 37,38 

Fosfor ogólny [mgP/l] 6,31 

 

Na oczyszczalniach ścieków oczyszczane są jedynie ścieki z aglomeracji. 

6.3.2. Informacje o gospodarce osadowej 

Zgodnie z KPOŚK2019 w 2019 r. na oczyszczalniach powstało 1 204 Mg s.m./rok osadów. Metodą 

stabilizacji i higienizacji osadów na terenie oczyszczalni jest stabilizacja symultaniczna w reaktorach 

biologicznych i stabilizacja wapnem. Metoda unieszkodliwiania osadu to przeznaczenie go do produkcji 

kompostu. 

 

Zgodnie z informacjami otrzymanymi od kierownika oczyszczalni, w 2019 r. na oczyszczalniach powstały 

następujące odpady: 

 

L.p. Rodzaj odpadu 
Ilość 

[Mg] 
Sposób zagospodarowania 

1 2 3 4 

1 osad 6021,5 kompostowanie 

2 skratki 97,95 składowisko odpadów 

3 piasek 21,73 składowisko odpadów 
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6.3.3. Informacje o sposobach ochrony JCWP 

W obszarze aglomeracji Zakopane prowadzone są bieżące kontrole gospodarki wodno-ściekowej 

w budynkach nie podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej - uzbrojonych w indywidualne systemy. 

Na podstawie prowadzonego gminnego rejestru zbiorników bezodpływowych, dokonuje się wyliczenia 

bilansu zużycia wody z ilością wywożonych nieczystości ciekłych. W razie stwierdzenia rażących 

nieprawidłowości (duże dysproporcje ilościowe wody i ścieków), sprawa kierowana jest do Straży 

Miejskiej, która wyciąga wobec właściciela nieruchomości stosowne konsekwencje prawne wynikające z 

kodeksu wykroczeń. Czynności kontrolne prowadzone są z urzędu oraz w wyniku otrzymywanych 

zgłoszeń. 

 

6.4. Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych 

odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej. 

Wykaz zakładów przemysłowych oraz określenie charakteru zakładów usługowych podłączonych do systemu 

kanalizacji zbiorczej: 

Na terenie aglomeracji jest jeden zakład produkcyjny: Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA Podhalański Zakład 

Produkcji, ul. Skibówki 4b, 34-500 Zakopane. 

 
 

Ilość ścieków przemysłowych (powstających w zakładach przemysłowych i usługowych), 

odprowadzanych do kanalizacji: 91 078 m3/rok (dane za 2019 r.) 

Wskaźnik Wartość wskaźnika zanieczyszczeń 
Ładunek zanieczyszczeń 

odprowadzany w ciągu doby [g/d] 
1 2 3 

BZT5 [mg02/l] 520 129 755 

ChZTCr [mg02/l] 863 215 343 

Zawiesina ogólna [mg/l] 450 112 288 

Azot ogólny [mgN/l] 0,87 217 

Fosfor ogólny [mgP/l] 2,07 517 
 

 

 

 

6.5. 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 

 

6.6. Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców 

Wyszczególnienie: RLM 

Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.1 Tab. 1 kol. 4) 29 815 

Liczba mieszkańców, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, która jest w trakcie 

realizacji (pkt 5.1 Tab. 2 kol. 4) 
1 359 

Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej 

(pkt 5.2.1 kol. 4 + pkt 5.2.2 kol. 4) 
52 

Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej (pkt 5.1 Tab. 1 

kol. 5) 
41 722 

Liczba osób czasowo przebywających, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, 

która jest w trakcie realizacji (pkt 5.1 Tab. 2 kol. 5) 
1 777 

Liczba osób czasowo przebywających planowanych do podłączenia do projektowanej sieci 

kanalizacyjnej (pkt 5.2.1 kol. 5 + pkt 5.2.2 kol. 5) 
110 

Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych 

przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 

6.4 / 60 g/d] 

2 163 

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 6.5 / 60 g/d] 

0 

Liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, 

korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych (przydomowe 
932 
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oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe), nieplanowanych do podłączenia do sieci, 

określona na podstawie rejestrów prowadzonych przez gminę 

Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma) 77 930 

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. 

Na terenie aglomeracji Zakopane występuje jedna strefa ochronna ujęcia wody obejmująca 

teren ochrony bezpośredniej: 

  teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody Kuźnice - za elektrownią wodną 

w km 5+700, ustanowiony Decyzją Starosty Tatrzańskiego z dnia 31.12.2001 r., 

znak: OS.II.6224/ZAK-28/01 udzielający pozwolenia wodnoprawnego Spółce 

SEWiK 

Na terenie ochrony bezpośredniej zakazuje się użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z 

eksploatacją ujęcia wody. 

Na terenie ochrony bezpośredniej należy: 

a) odprowadzać wody opadowe lub roztopowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie 

się ich do urządzeń służących do poboru wody; 

b) zagospodarować teren zielenią; 

c) odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych 

przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do 

poboru wody; 

d) ograniczyć wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy 

obsłudze urządzeń służących do poboru wody. 

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. 

Na obszarze aglomeracji Zakopane nie występują obszary ochronne 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. 

Tatrzański Park Narodowy, który jest jednocześnie Rezerwatem Biosfery UNESCO MAB i obszarem 

NATURA 2000 oznaczonym PLC 120001 (obszar ptasi i obszar siedliskowy). Został on utworzony na mocy 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 października 1954 roku (Dz.U. z 1955 r. nr 4, poz. 23) 

Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu – Uchwała Nr XX/274/20 Sejmiku Województwa 

Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu (Dz.U. Woj. Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r., poz. 3482) 

Na terenie aglomeracji znajduje się także 199 punktowych pomników przyrody. Są to drzewa, głównie cisy 

i modrzewie oraz jedna sosna - Decyzja RL-op-8311/16/70 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w 

Krakowie z dnia 12.01.1970 roku w sprawie uznania za pomnik przyrody oraz Uchwała Nr XI/155/2015 

Rady Miasta Zakopane z 30.07.2015 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (Dz. Urz. Woj. 

Małopolskiego poz. 4796) 

Na terenie aglomeracji znajduje się także powierzchniowy pomnik przyrody (grupa drzew) „Las 

Chałubińskich” - Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego Nr 1/2001 z dnia 04.01.2001 roku w sprawie 

uznania za pomnik przyrody (Dz. U. Woj. Małopolskiego Nr 4, poz. 15) 
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10. Poprawność wykonania części graficznej 

L.p. Wyszczególnienie Nie
8
 Tak

8
 

Nie 

dotyczy
8
 

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  

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. 

 
 

8Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź
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UZASADNIENIE

Uchwałą Nr XXIX/407/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28.10.2016 r. została
przyjęta aglomeracja Zakopane, w skład której w chodzą Gmina Miasto Zakopane oraz wschodnia
część Gminy Kościelisko.
Zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310
ze zm.) w/w akt prawa miejscowego zachowuje moc do dnia 31.12.2020 r. Koniecznym stało się
więc ponowne wyznaczenie i przyjęcie obszaru i granic aglomeracji.

W celu wyznaczenia aglomeracji zainteresowane gminy, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z
08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w dniu 03.07.2020 r.
zawarły porozumienie międzygminne Nr ORG-I.031.1.2020 zgodnie z zapisami uprzednio podjętej
uchwały przez Radę Miasta Zakopane nr XXII/236/2020 z dnia 25.06.2020 r. określającej zasady
współdziałania i obowiązki gmin wchodzących w skład aglomeracji.

W myśl art. 87 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.
310 ze zm.) jeżeli aglomeracja obejmuje tereny położone w dwóch lub więcej gminach, właściwa
do wyznaczenia aglomeracji jest rada gminy o największej równoważnej liczbie mieszkańców. Dla
analizowanej aglomeracji jest to Gmina Miasto Zakopane.

Czyniąc zgodnie z 87 ust. 4 w/w ustawy, w dniu 26.10.2020 r. projekt niniejszej Uchwały
przesłano do uzgodnienia z Wodami Polskimi oraz z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska. Projekt uzyskał pozytywne opinie.
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