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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA KOŁOBRZEG 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Miasto Kołobrzeg 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r., poz. 559), art. 87 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 2233, poz. 1641, poz. 2368; z 2022 r., poz. 88, poz. 258, poz. 2368, 
poz. 855) oraz § 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), po uzgodnieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody 
Polskie i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, 
co następuje: 

§ 1. 1. Wyznacza się aglomerację Miasto Kołobrzeg o równoważnej liczbie mieszkańców 
71748 (RLM), z końcowym punktem zrzutu ścieków, położoną w powiecie kołobrzeskim, 
w województwie zachodniopomorskim. 
2. Aglomerację, o której mowa w ust. 1, tworzy miasto Kołobrzeg. 

§ 2. Opis aglomeracji, o której mowa w § 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
§ 3. Obszar i granice aglomeracji, o której mowa w § 1, wyznaczono na mapie w skali 

1:10 000, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, składającej się ze schematu 
podziału map oraz 10 jej arkuszy. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg. 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .................... 
Rady Miasta Kołobrzeg 
z dnia....................2022 r. 

Opis aglomeracji Miasto Kołobrzeg 

Aktualny stan prawny aglomeracji 
Miasto Kołobrzeg do dnia 31 grudnia 2020 r. położone było w granicach i obszarze 
aglomeracji Kołobrzeg wyznaczonej Rozporządzeniem Nr 25/2008 Wojewody 
Zachodniopomorskiego z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji 
Kołobrzeg o równoważnej liczbie mieszkańców 222.917, opublikowanym w Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego z dnia 13 czerwca 2008 r., Nr 56, poz. 1282. W skład aglomeracji 
wchodziły: miasto Kołobrzeg i części gmin: Kołobrzeg, Ustronie Morskie, Gościno, Dygowo, 
Rymań i Siemyśl powiat kołobrzeski, część gminy Sławoborze powiat świdwiński oraz część 
gminy Karlino powiat białogardzki, w województwie zachodniopomorskim z oczyszczalnią 
w miejscowości Korzyścienko w gminie Kołobrzeg. 
Zgodnie z treścią art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 
z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.) dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane 
na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy uchylanej w art. 573 zachowują moc nie dłużej niż 
do dnia 31 grudnia 2020 r. i mogą być zmieniane. Zatem z dniem 1 stycznia 2021 r. 
przestało obowiązywać ww. Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego 
wyznaczające aglomerację Kołobrzeg. 
Zgodnie z brzmieniem art. 87 ww. ustawy Prawo wodne, aglomeracje wyznacza, w drodze 
uchwały będącej aktem prawa miejscowego, rada gminy. Jeżeli aglomeracja ma obejmować 
tereny położone w dwóch lub więcej gminach, właściwa do wyznaczenia aglomeracji 
jest rada gminy o największej równoważnej liczbie mieszkańców. W celu wyznaczenia 
aglomeracji, o której mowa powyżej, zainteresowane gminy zawierają porozumienie. 
W porozumieniu z operatorem sieci kanalizacyjnej i OS Korzyścienko - "Miejskimi 
Wodociągami i Kanalizacją" Sp. z o.o. w Kołobrzegu, w związku z wygaśnięciem z dniem 
1 stycznia 2021 r. obowiązywania dotychczasowej aglomeracji, zdecydowano o wyznaczeniu 
obszaru i granic odrębnej aglomeracji dla Miasta Kołobrzeg, z końcowym punktem zrzutu 
ścieków zlokalizowanym w miejscowości Korzyścienko w gminie Kołobrzeg. 
Obszar proponowanej aglomeracji obejmuje miasto Kołobrzeg. Aglomeracja Miasto 
Kołobrzeg będzie miała 71748 RLM a jej stopień skanalizowania wyniesie 99,94%. Opis 
został przygotowany zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania 
obszarów i granic aglomeracji oraz z Wytycznymi do wyznaczania, zmiany lub likwidacji 
obszarów i granic aglomeracji, Warszawa, lipiec 2019 r. 
I. Część opisowa. 
A. Zasięg terytorialny aglomeracji. 
Obszar aglomeracji to miasto Kołobrzeg położone na terenie województwa 
zachodniopomorskiego. 
B. Długość i rodzaj istniejącej i planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej na terenie 
aglomeracji. 
Łączna długość istniejącej (wg danych na koniec 2019 r.) sieci kanalizacyjnej [km] 127,1 
w tym:  
długość kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej [km] 127,1 
długość kanalizacji ogólnospławnej [km] 0 
 



 
Łączna długość planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej [km]  0 
długość kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej [km] 0 
długość kanalizacji ogólnospławnej [km] 0 

C. Liczba mieszkańców planowana do podłączenia w ramach inwestycji. 
Na obszarze aglomeracji Miasto Kołobrzeg nie jest planowana budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej. 
D. Liczba mieszkańców i liczba turystów obsługiwanych przez sieci kanalizacyjne na terenie 
aglomeracji (wg danych na koniec 2019 r.). 

 Na obszarze aglomeracji 
ogółem 

Liczba mieszkańców korzystających z kanalizacji 43 594 

Liczba osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji1) -
korzystających z kanalizacji 27 995 

Liczba mieszkańców korzystających z systemów indywidualnych 
(zbiorniki bezodpływowe) 34 

Liczba mieszkańców korzystających z systemów indywidualnych 
(przydomowych oczyszczalni ścieków) 8 

E. Informacja o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacyjnego jest planowane 
w latach 2020 – 2027. 
Na terenie aglomeracji nie jest planowane podłączenie nowych zakładów do systemu 
kanalizacji zbiorczej. 
F. Opis funkcjonujących na terenie aglomeracji oczyszczalni ścieków. 
Ścieki generowane na terenie aglomeracji Miasto Kołobrzeg odprowadzane są kanalizacją 
grawitacyjno-tłoczną prowadzącą przez miasto oraz gminę Kołobrzeg do oczyszczalni 
ścieków zlokalizowanej w miejscowości Korzyścienko w gminie Kołobrzeg. Oczyszczalnia 
oprócz ścieków z aglomeracji Miasto Kołobrzeg odbiera i oczyszcza ścieki z części gmin: 
Kołobrzeg, Ustronie Morskie, Gościno, Dygowo, Sławoborze, Rymań i Siemyśl. 
Oczyszczalnia odbiera i oczyszcza ścieki, które są dowożone samochodami asenizacyjnymi 
(punkt zlewny ścieków dowożonych znajduje się na terenie oczyszczalni). 
Nazwa oczyszczalni ścieków komunalna 
Lokalizacja oczyszczalni ścieków Korzyścienko 
Nazwa odbiornika ścieków Bałtyk 
I rzędu  
II rzędu  
Bezpośredni odbiornik Morze Bałtyckie 
Technologia oczyszczania ścieków mechaniczno-biologiczna  

z podwyższonym usuwaniem biogenów 
Przepustowość projektowa oczyszczalni ścieków 
[m³/d // RLM] 

23162 // 233000 

Przepustowość aktualna oczyszczalni ścieków 
[m3/d // RLM] 

21150 // 217629 

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem 
wodnoprawnym: 
kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych 

N 54,1891 – E 15,4966 

 

 
1) Pod pojęciem „osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji” rozumie się liczbę zarejestrowanych miejsc 

noclegowych w obiektach usług turystycznych, szpitalach, internatach, więzieniach etc. 



Dla komunalnej oczyszczalni ścieków w Korzyścienku przy ul. Wspólnej 5 w gminie 
Kołobrzeg decyzją znak SZ.RUZ.4210.70-6.2020.ZK z dnia 21 października 2020 r. Dyrektor 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Szczecinie Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie udzielił zgody wodnoprawnej poprzez wydanie 
pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne celem korzystania z wód - oczyszczenia 
i odprowadzenia oczyszczonych ścieków komunalnych do Morza Bałtyckiego. 
G. Charakterystyka ilości i jakości oczyszczanych ścieków na terenie aglomeracji. 
średniodobowa ilość ścieków: 

- komunalnych odprowadzonych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do końcowego 
punktu zrzutu ścieków 9234,3 m3/d, 
- dostarczonych do oczyszczalni ścieków w Korzyścienku taborem asenizacyjnym 
(tylko ścieki z terenu aglomeracji) 3,3 m3/d, 
- oczyszczonych systemami indywidualnymi do oczyszczalni ścieków w Korzyścienku 
(przydomowymi oczyszczalniami ścieków) 0 m3/d 

Oczyszczalnia ścieków Korzyścienko – stan na 31.12.2019 r. 
Średnie roczne stężeń zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni:  
Średnioroczne stężenie BZT5 [mg/l] 557,92 
Średnioroczne stężenie ChZT [mg/l] 895,25 
Średnioroczne zawiesiny [mg/l] 235,88 
Średnioroczne stężenie Nog [mg/l] 90,85 
Średnioroczne stężenie Pog [mg/l] 11,74 
Średnie roczne stężeń zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych z oczyszczalni:  
Średnioroczne stężenie BZT5 [mg/l] 4,95 
Średnioroczne stężenie ChZT [mg/l] 45,83 
Średnioroczne zawiesiny [mg/l] 5,66 
Średnioroczne stężenie Nog [mg/l] 8,15 
Średnioroczne stężenie Pog [mg/l] 0,39 

Z powyższych danych wynika, iż oczyszczalnia ścieków spełnia wymagania odnośnie jakości 
ścieków oczyszczonych dla RLM oczyszczalni ścieków powyżej 100 000, określonych 
rozporządzeniem 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 wprowadzaniu 
wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., 
poz.1311). 
H. Charakterystyka ścieków przemysłowych powstających na terenie aglomeracji. 
Do oczyszczalni ścieków w Korzyścienku z obszaru aglomeracji Miasto Kołobrzeg dopływają 
ścieki o charakterze przemysłowym z następujących zakładów: 

Dostawca BZT5 
[gO2/m3] 

Qdśr 
[m3/d] 

RLM 

Myjnia samochodowa przy ul. Koszalińskiej 60 80 2,8 4 
PPH TUNEX przy ul. Żurawia 15 2100 2,0 69 
Piekarnia-Cukiernia Nizioł przy ul. Rzemieślniczej 24  780 3,4 44 

RLM z zakładu przemysłowego jest równy 117. 
W aglomeracji brak przemysłu na zbiornikach bezodpływowych. 
 



I. Informację czy przewiduje się rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków 
w Korzyścienku w latach 2020 – 2027. 
Pod koniec bieżącego roku, na terenie oczyszczalni ścieków Korzyścienko, zostanie oddana 
do eksploatacji nowa instalacja zagospodarowania osadów ściekowych, realizowana przez 
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kołobrzegu jako zadanie p.n. 
„Zagospodarowanie osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Korzyścienku”, 
w zakresie inwestycji współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności i realizowanej 
w ramach projektu POIS.02.03.00-00-0032/17 p.n. „Rozbudowa systemu odprowadzania 
ścieków i gospodarki osadowej w aglomeracji Kołobrzeg”. Efektem inwestycji będzie 
zagospodarowanie powstających osadów pościekowych z wykorzystaniem procesu 
fermentacji wraz z uzyskiem biogazu i otrzymaniem produktu końcowego pozbawionego 
kodu odpadu (19 08 05), spełniającego wytyczne Ministerstwa Rolnictwa i dopuszczonego 
do obrotu, jako polepszacz glebowy lub nawóz. 
J. Informację o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacyjnego jest planowane 
w latach 2020 – 2027. 
Na terenie aglomeracji nie planuje się podłączenia istniejących zakładów do systemu 
kanalizacji zbiorczej. 
K. Strefy ochronne ujęć wody obejmujące tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony 
pośredniej. 
Na terenie aglomeracji Miasto Kołobrzeg znajduje się tylko jedna strefa ochrony 
bezpośredniej dla ujęcia wody ze studni nr 39 "Jantar", w promieniu 10 m od studni (części 
działek nr 175/34 i 175/36 w obrębie 11), ustanowiona decyzją znak OŚ.I.6223-72/2006 
Starosty Kołobrzeskiego z dnia 20 września 2006 r. zmienioną decyzją znak OŚ.I.6223-
72/2006/2008 Starosty Kołobrzeskiego z dnia 13 sierpnia 2008 r. dla potrzeb wytwórni wód 
mineralnych "Jantar Wody Mineralne" Sp. z o.o. przy ul. Żurawia 24. Zgodnie z jej 
brzmieniem teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić, na ogrodzeniu należy umieścić 
tablice zawierające informacje o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto na jej terenie należy: odprowadzać wody 
opadowe w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do urządzeń służących do poboru 
wody, zagospodarować teren zielenią, ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie 
osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody. W decyzji 
określono również następujące warunki: 

- przeprowadzanie systematycznych badań jakości wody w podstawowym zakresie 
wskaźników, 
- prowadzenie okresowych pomiarów wydajności studni i poziomu zwierciadła wody 
w studni w myśl obowiązujących przepisów, 
- prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z eksploatacją ujęcia, 
- prowadzenie systematycznych odczytów wodomierza i notowania wskazań w trwałym 
rejestrze, 
- utrzymywanie obiektu we właściwym stanie technicznym, eksploatacyjnym i sanitarnym, 
- eksploatowanie ujęcia w sposób zgodny z operatem, 
- usuwanie ewentualnych szkód mogących powstać w wyniku korzystania z pozwolenia, 
- zagospodarowanie terenu strefy ochronnej obejmującej wyłącznie teren ochrony 
bezpośredniej ujęcia wody należy dokonać w terminie do końca 2008 r. (wyburzenie 
dawnych pomieszczeń gospodarczych, pozostawiając budynek zlokalizowany ok. 1,5 m 
od ujęcia wody, ogrodzenie terenu strefy, umieszczenie tablic informacyjnych), 
- każdorazowe powiadamianie Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu o wszelkich 
zmianach wprowadzanych w trakcie eksploatacji ujęcia. 

Na obszarze aglomeracji nie występują zaś strefy ochronne ujęć wody obejmujące tereny 
ochrony pośredniej. 
 



L. Obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. 
Na terenie aglomeracji nie zostały oznaczone aktami prawa miejscowego lub decyzjami 
obszary zbiorników wód śródlądowych. 
M. Formy ochrony przyrody. 
Na terenie aglomeracji występują następujące formy ochrony przyrody: 
1. Dorzecze Parsęty 

- Kod obszaru: PLH320007, 
- Rodzaj ochrony: Dyrektywa siedliskowa, 
- Powierzchnia [ha]: 27710,4300 
- Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu: DECYZJA KOMISJI 
z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy 
zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się 
na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument C (2007) 5043) 
(2008/25/WE), 
- Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 
- Oznaczenie Dziennika Urzędowego: L 12 str. 383, 
- Data publikacji: 2008-01-15. 

2. Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski 
- Kod obszaru: PLH320017, 
- Rodzaj ochrony: Dyrektywa siedliskowa, 
- Powierzchnia [ha]: 17468,7900 
- Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu: DECYZJA KOMISJI 
z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy 
zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się 
na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument C (2007)5043) 
(2008/25/WE), 
- Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 
- Oznaczenie Dziennika Urzędowego: L 12 str. 383, 
- Data publikacji: 2008-01-15. 

3. Obszar chronionego krajobrazu Koszaliński Pas Nadmorski 
- Data wyznaczenia: 1975-11-17, 
- Powierzchnia [ha]: 36229,0000 
- Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu: Uchwała Nr X/46/75 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie z dnia 17 listopada 1975 r. w sprawie stref 
chronionego krajobrazu, 
- Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie, 
- Oznaczenie Dziennika Urzędowego: Dz. Urz. WRN w Koszalinie Nr 9, poz. 49, 
- Data publikacji: 1975-12-02. 

N. Charakterystyka RLM dla aglomeracji. 
Równoważna Liczba Mieszkańców (RLM) to liczba wyrażająca wielokrotność ładunku 
zanieczyszczeń w  ściekach      odprowadzanych z obiektów przemysłowych i usługowych 
w stosunku do jednostkowego ładunku zanieczyszczeń w ściekach z gospodarstw 
domowych, odprowadzanych od jednego mieszkańca w ciągu doby. 
Przyjmuje się, że przeliczeniowy statystyczny mieszkaniec gospodarstwa domowego 
produkuje dobowo ścieki o ładunku biologicznym (BZT5) wynoszącym 60 gramów tlenu. 
Oznacza to, że przyjęto, że 1 RLM odzwierciedla ładunek ścieków wytwarzanych przez 
1 mieszkańca. 
RLM od osób czasowo przebywających przyjęto na podstawie danych z gminy. 



Na potrzeby określenia ładunku ścieków z przemysłu, zastosowano wzór przeliczeniowy: 
RLM = [BZT (kg/dzień)] / [0,06 (kg/osoby*dzień)] 
Lp. Działanie Opis RLM 
1  Liczba mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego  

na obszarze wyznaczonej aglomeracji 43594 

2  Liczba osób czasowo przebywających korzystających z systemu 
kanalizacyjnego na obszarze wyznaczonej aglomeracji 27995 

3  Liczba rzeczywista mieszkańców, którzy odprowadzają ścieki 
taborem asenizacyjny z terenów wyznaczonej aglomeracji 34 

4  
Liczba rzeczywistych mieszkańców, którzy korzystają  
z przydomowych oczyszczalni ścieków z terenów wyznaczonej 
aglomeracji 

8 

5  RLM przemysł istniejący korzystający z systemu kanalizacyjnego  
na obszarze aglomeracji 117 

6  RLM przemysł istniejący odprowadzający ścieki taborem 
asenizacyjny na obszarze aglomeracji 0 

7 1+2+5 RLM korzystających z sieci kanalizacyjnej aktualnie na obszarze 
aglomeracji 71706 

8 1+2+3+4+5+6 RLM aglomeracji na obszarze aglomeracji 71748 

9 7/8 % RLM korzystających z sieci kanalizacyjnej na obszarze 
wyznaczonej aglomeracji 99,94% 

Aglomeracja Miasto Kołobrzeg po wyznaczeniu granic aglomeracji będzie miała 71748 RLM. 
Stopień skanalizowania wynosi 99,94%. 
O. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji. 

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Kołobrzeg. 
- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Miasta Kołobrzeg. 
- Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 
będących w posiadaniu "Miejskich Wodociągów i Kanalizacji" Sp. z o.o. w Kołobrzegu 
na lata 2018 – 2020. 
- Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 
będących w posiadaniu "Miejskich Wodociągów i Kanalizacji" Sp. z o.o. w Kołobrzegu 
na lata 2021 – 2027 (projekt). 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 
2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1586), 
- Wytyczne do wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji, 
Warszawa, lipiec 2019 r. 

II. Część graficzna (stanowi załącznik nr 2 do uchwały). 
W załączeniu przedstawiono mapę w skali 1: 10 000 zawierającą oznaczenie: 

- granic aglomeracji Miasto Kołobrzeg, 
- końcowego punktu zrzutu ścieków komunalnych, 
- granic administracyjnych gmin, 
- stref ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęć wody, 
- granic terenów objętych formami ochrony przyrody. 
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schemat podziału map

granice gmin

końcowy punkt zrzutu ścieków komunalnych 

oczyszczalnia ścieków

granica aglomeracji Miasto Kołobrzeg    
strefa ochrony pośredniej ujęcia wody  
strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wody

FORMY OCHRONY PRZYRODY
natura 2000

użytek ekologiczny

obszar chronionego krajobrazu

rezerwat

granice działek

skala:

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .................
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia........................
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Uzasadnienie 

Miasto Kołobrzeg położone było dotychczas w granicach i obszarze aglomeracji Kołobrzeg 
wyznaczonej Rozporządzeniem Nr 25/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 
30 maja 2008 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kołobrzeg o równoważnej liczbie 
mieszkańców 222.917 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 13 czerwca 2008 r., 
Nr 56, poz. 1282). 
Zgodnie z treścią art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 
z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.) dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane 
na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy uchylanej w art. 573 zachowują moc nie dłużej niż 
do dnia 31 grudnia 2020 r. i mogą być zmieniane. Zatem z dniem 1 stycznia 2021 r. 
przestało obowiązywać ww. Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego 
wyznaczające aglomerację Kołobrzeg. 
Zgodnie z brzmieniem art. 87 ww. ustawy Prawo wodne, aglomeracje wyznacza, w drodze 
uchwały będącej aktem prawa miejscowego, rada gminy. Jeżeli aglomeracja ma obejmować 
tereny położone w dwóch lub więcej gminach, właściwa do wyznaczenia aglomeracji 
jest rada gminy o największej równoważnej liczbie mieszkańców. W celu wyznaczenia 
aglomeracji, o której mowa powyżej, zainteresowane gminy zawierają porozumienie. 
W porozumieniu z operatorem sieci kanalizacyjnej i OS Korzyścienko - "Miejskimi 
Wodociągami i Kanalizacją" Sp. z o.o. w Kołobrzegu, w związku z wygaśnięciem z dniem 
1 stycznia 2021 r. obowiązywania dotychczasowej aglomeracji, zdecydowano o wyznaczeniu 
obszaru i granic odrębnej aglomeracji dla Miasta Kołobrzeg z końcowym punktem zrzutu 
ścieków - komunalną oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości Korzyścienko 
w gminie Kołobrzeg. Powyższe da możliwość samodzielnej  sprawozdawczości aglomeracji. 
Aglomeracja Miasta Kołobrzeg, po wyznaczeniu granic aglomeracji, będzie miała 
71748 RLM. Stopień skanalizowania aglomeracji wynosić będzie 99,94%, zatem spełniony 
jest wymóg wyposażenia aglomeracji o RLM<100 000, w sieć kanalizacyjną co najmniej 
na poziomie 95%. 
Opis aglomeracji Miasto Kołobrzeg stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
Obszar i granice aglomeracji Miasto Kołobrzeg zostały przedstawione na mapie w skali 
1:10 000, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 
Wyznaczenie aglomeracji Miasto Kołobrzeg zostało uzgodnione z Regionalnym Dyrektorem 
Ochrony Środowiska w Szczecinie postanowieniem znak WONS-NS.400.21.2020.MF z dnia 
2 listopada 2020 r. oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie 
postanowieniem znak SZ.ZUW.2.4032.2.2.2022.IW z dnia 5 maja 2022 r. 
Mając powyższe na względzie podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
Uchwała nie rodzi skutków finansowych dla budżetu Miasta. 

Ocena 
1. Cel wprowadzenia: 
Niniejsza uchwała ma na celu wyznaczenie obszaru i granic nowej aglomeracji Miasto 
Kołobrzeg ograniczonej wyłącznie do terenów położonych w granicach administracyjnych 
miasta, w związku z wygaśnięciem z końcem 2020 r. dotychczasowej aglomeracji Kołobrzeg 
obejmującej zasięgiem tereny w granicach administracyjnych miasta oraz gmin: Kołobrzeg, 
Ustronie Morskie, Gościno, Dygowo, Rymań i Siemyśl powiat kołobrzeski, Sławoborze 
powiat świdwiński oraz Karlino powiat białogardzki, z oczyszczalnią w miejscowości 
Korzyścienko w gminie Kołobrzeg powiat kołobrzeski w województwie zachodniopomorskim. 



2. Zakres regulacji: 
Niniejsza uchwała dotyczy wyłącznie części obszaru miasta Kołobrzeg w granicach, zgodnie 
z załącznikiem do niniejszej uchwały, wyznaczonych jako aglomeracja Miasto Kołobrzeg. 
3. Konsultacje społeczne: 
NIe były konieczne (przepisy prawa nie przewidują takiej formuły w odniesieniu do takiego 
dokumentu). 
4. Skutki: 
Przyjęcie niniejszej uchwały pozwoli na sprawniejsze ubieganie się o dofinansowania 
inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie aglomeracji, da możliwość samodzielnej 
jej sprawozdawczości i znacznie ją ułatwi. 
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