
Zarzqdzenie N r 59..9.120

Burmistrza Gminy i M iasta Czenrvionka-Leszczyny

z dnia 16 grudnia 2020 r.

dotyczqce konsultacji projektu uchwaly w sprawie wyznaczenia obszaru
i granic Aglomeracji Czerwionka-Leszczyny.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1 990 r. o samozqdzie
gminnym (t.j. Dz.U.22020 r. poz.713zp62n. zm.), art.5 ust.2 pkt 3 i4 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz.U. 22020 r. poz. 1057), w zwiqzku z g 3 i4 Uchwaty Nr 1X138/15 z dnia
26 czewvea 2015 roku Rady Miejskiej w Czenivionce-Leszczynach w sprawie
okre6lenia szczegolowego sposobu konsultowania z radq dzialalnoSci po2ytku
publicznego i organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalno6ci po2ytku publicznego
i o wolontariacie projek6w akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych
dzialalnoSci statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. SQskiego 22015 r. poz. 3888)

zarz4dzam, co nastgpuje :

sl

s2

1. Projekt uchwaly, o kt6rym mowa w g 1 pkt I stanowi zaQcznik do niniejszego
Zazqdzenia.

2. Nie pzedstawienie przez ww. podmioty opinii w terminie okre6lonym

BURMISTR'Z
GMINY I MIASTA

l'zcru'ronka'Leszgzyny

1. Przeprowadzi6 konsultacje, kt6rych przedmiotem jest projekt uchwaly Rady
Miejskiej w Czenrionce-Leszczynach w sprawie wyznaczenia obszaru i granic
Aglomeracji Czeruvion ka-Leszczyny.

2. Ustali6 termin pzeprowadzenia konsultacji d 16.12.2020 r. do 23.12.2020 r.

3. Podmiotami uprawnionymi do udziafu w konsultacjach sq organizacje
pozazqdowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z2O2O r.
poz. 1057 zp62n. zm.)

4. Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mo2na zglasza6:
'l) w formie pisemnej na adres: Urzqd Gminy i Miasta Czenryionka-Leszczyny,

ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny (decyduje data wplywu
do Urzqdu Gminy i Miasta Czenvionka-Leszczyny),

2) pocAq elektronicznq na adres e.mai I : ron. n@czenryion ka{es zczyny.pl,
3) za po6rednictwem faksu pod numerem 32431 17 60.

5. Udzielanie wyjaSniei oraz pzyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych
projektu uchwaly nale2y do kompetencji Kierownika Referatu lnfrastruhury
i Gospodarki nieruchomoSciami Uzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny.



i(

w S 1 pkt 2 oznacza akceptacjq pzedstawionego projehu uchwaly, o kt6rej
mowawSlpktl.

s3

1. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie pzedstawione
Radzie Miejskiej.

2. Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. I Burmistz zalqczy wlasne
stanowisko odnoSnie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej
Uzqdu Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny.
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Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.

i Miasta
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BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Czerwionka-Leszcryn)

z dnia 15 grudnia 2020 r
Zatwiedzony ptzez ........

UCHWALA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWONCE-LESZCZYNACH

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sp.awie wlznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Czerwionka-Leszczyny

Na podstrawie art. 18 ust. 2. pK 1s ustawy z dnia g marca 1990 r. o samozadzie gminnym
('1. oz.u. z 2020 t. poz.713, z p62n. zm.) wzwigku z art. 87 ust. l i ust 4 ustawy z anii zo np& zot r.
Prawo wodne (t.j. z Dz. U. z 2O2O r. poz. 310 z N2n. zm.)

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala, co nastQpuje:

s1.
\^ryznacza si? Aglomeracje CzeMionka-Leszczyny o wielkosci 22 S81 RLM

Zalryznlk do Zazqdzenia Nr 589/20
z dnia 16 grudnia 2020 r.

Prciekt

s2.
Charakterystyka opisowa Aglomeracji Czerwionka-Leszczyny obejmuje:

1 ) Informacie podstawowe:

a) intormacje o dlugosci i I*4, sieci ftanalizacyjnej lub planowanej do budowy siecikanallzacyrnej, riczbre starych mreszkaic6w ig6meraill, [czbi6 os6b 
"i""o*opzebywaiQcych w agromeracji oraz przemysre obstuliwanym przez sre6 kanarizacyjnq rubpla.nolv3.nq 

. 
do budowy sie6 kanaiizacyjnq ora, 6carszczjlnig sciekriw, ;- -6liz" 

"wskarnikach koncentracji,

- Nazwa aglomeracji: Aglomeracja CzeMionka-Leszczyny;

- IMelkoSC RLM aglomeracji zgodnie z obowiguiEcym rozpozedzeniem / uchwalq: 20 73S,
- Gminy w aglomerac,i: CzeMionka-Leszczyny;

- vwkaz miast i/lub miejscowosci w aglomeracji, zgodnie z dohczonym do wniosku zahcznikiem.
- Aglomeracja cze*ionka-Leszczyny utwozona zostara mocq uchwaly Nr rv$rn3r2o14sejmiku wojew6dztwa slqskiego zlnia 25 ristopada zota r. w sjrawie 

'wyzn-alenia
Aglomeracji cze*ionka -.Leszczyny, K6ra zgodnie z zapisami uchwav ,i 

"i"ri6sJlo 
zssRLM oraz w jej obrebie tunkcjonuj6 jldna oczyizczatnie siiex6w komunalni*r * ci"r*ton"" -Leszczynach przy ur. Nowy owoizo. Agromeiacja zrokarizowana jest * *ojd6d.td'lh.Nr,

w powiecie
w'ramactr proponowanego obszaru i granic agromeracji czerwionka-Lesz*rr, ,.."fl:ljr'+zmianQ istniejqcych granic agtomeracji. tstniejqce granice agtomeracji ,t;a;e;;;l; ;;;".,

.dostosowanie do aktualnych granic dzialek ewidencyjnych;
'wlqczenie obszar6w, na kt6rych zakonczono budowe sieci kanarizacii sanitarnej;

. aktuari,acie riczby mieszkanc6w wynikaiecq z powy2szych zmian, a tak2e zjawiskdemograficznych.

Poni2ej pzedstawiono tabelaryczne zestawienia dlugosci i rodzaju sieci kanalizacyjnej lubplanowanej do budowy -sieci kanalizacyjnej, inform-acje o ticzoie statycn 
' 
,i""i["n"0*aglomeracji, liczbie os6b c.:asow.o .fie6ywa.lqcycn' w agtomeracji ' oraz przemysfe

obslugiwanym pzez sie6. kanatizacylnq tuu ptinor;viriq Oo Uua-o*yiiie6 fan"fi..Jyjni'or",
oczyszczalnie Sciek6w, a tak2e o wska2nikach koncentricji.

Wielkosd planowanej do wyznaczenia aglomeracji: 22 Sgl RLM
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Procent wyposazenia aglomeracji w systemy zbierania Sciek6w komunalnych: 100%

Liczba stalych mieszkanc6w aglomeracii: 17 761 os6b

Liczba os6b czasowo pzebywajecych w aglom€racji Czenrionka-Leszczyny: 120 os6b

Tabela 1. Sie6 istniejqca

Tabela 2. Sie6, na kt6rei wykonanie zostaty pozyskane Srodki finansowe

(91/271IEWG).

lnformacjenatematdlugo6ciirodzajuplanowangido]vykonaniasiecikanalizacyjnejwcelu
ao"Go*iii" aslomeracii-do *"ru"i0* o-rt"st'o"vcn w Dvrektvwie.Ragv 

'!i1",1i,:11,19^e1";;d;;i;;r;;t;r*anla scierowiomunalnvch (si/27llEwc) oraz liczbv os6b korzvstaiacvch

z p!ry4j sieci kanalizacyinei. Nie dotyczy'

Tabela3.lnformacjenatematdlugosciirodzaiusiecikanalizacyjnejorlzliczby.os6b
io..vst"jeci"t sieci tanatizacfrnel pi Aosto"ow"niu agtomeracji do warunk6w okre6lonych

i-b-lir"-ittsi" naJy z dnia zi"ii"ii 'rgsr r. dotyczqcei ocryszczania 6ciek6w komunalnvch

t) pod pojQciern ,,osoby czasowo przebywaj4ce na terenie aglomeracji- rozumie siQ liczbg zarejestrowanyc

.r"f!g;"/"n * ,Uiett 
"tr 

u"tug tutyttycznych, szpitalach, inlernatach' wiQzieniach etc'
h miejsc

Lp

Ka alizaqa istniejqca
DlugoSc

lkml

Liczba osob korzystaiacych z istniejecej
kanalizacii

Uwagi

Mieszka6cy

Osoby czasoflo
pzebywaiace

na terenie
aqlomeraciil)

Sumaryczna
liczba os6b

lkol4+kol5I

1 2 4 5 6 7

oc6LEu 37 ,9

1 Sanitarna grawitacyina 34,1

17 761 120 17 881
2 Sanitarna tloczna 1,5

Og6lnosplawna
qrawitacyina

2,3

4 Og6lnosp+awna tloczna 0,0

Kanalizac.ia istniejqca DlugoSC

tkml
Liczba os6b kozystajacych z istnieiqcej

kanalizacji
Uwagi

Mieszkaicy Osoby czasoro
pzeby|fla.iqce

na terenie
aslomeraqiil

Sumaryczna
liczba os6b

lkol4+kol5l

1 2 3 5 b 7

1 Sanitama grawitacyina

2 Sanitarna tloczna

3 Og6lnosplawna
qrawitacyina

4 Og6lnosplawna tloczna

kanal

Uwagi

Sumaryczna
liczba os6b
lkol4+kol5l

Mieszkaicy

Dlug036
lkml

Kanalizac.ia istnieiqca

Lp

7542
9o

34,1Sanitama grawitacyjnaI
1,52

17 88'l17 761

2,3Og6lnosplawna3
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Lp.

4

OGOLEM

-.......... 

- --r-ioua oson rozvsuj+vch z istniejacej

Osoby czasowo
przebywajace

na lerenie
aqlomeraciil

1
6

120Sanitarna tloczna



grawitacyjna

OgOlnosplawna tloczna

Tabela 4. lnformacje na temat oczyszczalni Sciek6w

Lokalizacja

Miejscowosc [kod pocztowyl:
Czerwionka - Leszczyny [44-2951

Ulica, nr:
ul. Nowy Dw6r 20

Gmina:
CzeMionka - Leszczyny

Powiat:
rybnicki

Wojew6dztwo: Slqskie

Telefon: 324318180, Fax:

e-mail do kontakt6w biezecych: e-mail: m.kubasa@pwikcl.pl
Decyzja pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie Sciek6w oczyszczonych
Organ, K6ry wydal decyzje:
Dyrektor Za zedu Zlewni w Gliwicach
Numer decyzji:
GL.2U2.1.421.17 1.201 8.JP

Termin
wa2nosci do:
13.08.2028r.

Projektowana max pzepustowose oczyszcaalni: m3/d:
6 300 RLM oczyszczalni: 31 500

Srednia [m3/d]
2 890

Maksymalna godzinowa [m3/h]: 252 Maksymalna
roczna [m3/r]:
1 125 805

Rodzaj i iloSC Sciek6w dostarczanych do oczyszczalni Sciek6w
(zgodnie z danymi pzedlo2onymi w ostatnim sprawozdaniu z realizacji KpOSK)

S kanal n rn3lt 636 0
ki dowo2one 7 6

Aktualne obci te szczalni
red n le tmvdI 1 7b3 3 lloSO Sciekdw oczyszczonych w roku

sred n to 61 ednim 643 6
Pzewidywane obci
sanitarnei:

q2enie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji

Srednie [m3/d]: nie dotyczy
Srednio [% pzepustowoscil: nie dotyczy

Pzewidywana iloSC Sciek6w oczyszczonych w
roku [tys. m3/r]: nie dotyczy

Wartosci wskaznik6w zan ieczyszczei Sciek6w surowych
Wskaznik Scieki surowe

lmq/dm3l
Uwagi

1 2 3

579,7
C\ZT 1795,1
Zawiesina olna 757,7

94,9
20,1

Wa rtoSci wskazn k6w u b o/o red U kci I zan reczyszczen oczyszczonych 2l

Wskaznik WartoSC lub %
redukcji zgodnie
z pozwoleniem
wodnoprawnym

Wartosd
(Srednioroczna z

pomiarOw)

2 3

2)Nale2y zwrocii uwagg, 2e % redukcji zatieczyszczei dotyczy ladunku wprowadzanego na oczyszczalnig
i ladunku odprowadzalego z oczyszcza,lni, nie zas zawartosci Yo zarlieczyszczei w jednostce objQtosciowej
Sciek6w
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4 0,0

b) informacje o istnieiqcych iplanowanych do budowy oczyszczalniach 5ciek6w, a w przypadku
aglomeracji zakoriczonych koficowym punktem zrzutu Sciek6w komunalnych - informacjQ, do
kt6rej aglomeracji scieki te bQda odprowadzane, wraiz z okresleniem obciqienia oczyszczalni
5ciek6w.

Data wydania:
13.08.2018r.

BZT5 lmqO,/ll

Azot oqolnv [mo/ll
Fosfor oq6lny lmqfll

Sciek6w

1



BZT5 [msOlli 15 5,1
ChZTc, ImgOz/ll 125 41,3
Zawiesina oq6lna Imq/ll 35 11,4
Azot oqolny Imq/ll 15 6,53
Fosfor oq6lny Imq/ll 2 0,20

Odbiomik Sciek6w oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym

Nazwa cieku:
Rzeka Bierawka

Kilometra2 miejsca
odprowadzania Sciek6w
oczyszczonych: km 44+500

WsD6lzedne wlotu: X = 5557835.62.Y = 6547322,74
Typ oczyszczalni Sciek6ws)

B - oczyszczalnia biologiczna spelniajeca
standardy odprowadzanych Sciekow
NonB-
niespelniajqca
Sciek6w

oczyszczalnia biologiczna
standard6w odprowadzanych

PUB1 - oczyszczalnia biologiczna z
podwy2szonym usuwaniem zwiqzk6w azotu
(N), fosforu (P) spehiajqca standardy
odprowadzanych Sciek6w dla aglomeracji >
100 000 RLM
non PUB1 - oczyszczalnia jw. niespelniajqca
standard6w odprowadzanych Sciek6w
w zakresie usuwania N i/lub P
PUB2 - oczyszczalnia biologiczna z
podwy2szonym usuwaniem *tiqzk6w azolu
(N), fosforu (P) spelniajEca standardy
odprowadzanych Sciek6w dla aglomeracji <

100 000 RLM

x

non PUB2 - oczyszczalnia jw. niespelniajeca
standard6w odprowadzanych Sciek6w
w zakresie usuwania N i/lub P

c) informacje o systemie gospodarki Sciekowei: - Srednia dobowa ilo56 Sciek6w komunalnych
powstajqcych na terenie aglomeracji oraz sklad iakosciowy tych 5ciek6w, ' przepustowos6
istniejqcej ocztrszc:alni 6ciek6w w m3/d, - ilo56 i sklad jakosciowy 5ciek6w przemyslowych
odprowadzanych ptzez zaklady do systemu kanalizacii zbiorczej, - nazwy zaklad6w, kt6rych
podlqczenie do systemu kanalizacji zbiorczej iest planowane, ' uzasadnienie okreslon3j RLM

aglomeracji, - ilo56 Sciek6w powstajqcych na terenie aglomeracji nieobjqtych systemem
kinatlzacJi zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuJe siq zastosowanie
system6w indywidualnych lub innych rozvia?ah zapewniajqcych taki sam poziom ochrony
Srodowiska jak w pzypadku system6w kanalizacji zbiorczej,

Tabela 5. lnformacje o Sredniej dobowej ilosci i jakosci Sciek6w komunalnych
powstajacych na terenio gminy , gmin wsp6ltworzqcych aglomeracjg oraz ich skladzie
jako5ciowym.

lnformacje dotyczqce indywidualnych system6w oczyszczania 6ci6k6w obfuguiqcych
mieszkaic6w aglomeracii.

Na terenie aglomeracji brak jest indwidualnych systemow oczyszczania Sciek6w i nie przewiduje

sie budowy nowych.

3) Znakiem ,J(" zaznaczyd wlaiciwq odpowied2

lloSC Sciek6w komunalnych powstaiacych na terenie ag lomeracii [m3/dl: 1 763,3
Wartoso wskaznika za n iec4y5494ql

1 2 3

BZTs [msOr/ll 579,7 brak

ChZTc, [mgOr/ll 1795.1

Zawiesina oq6lna Imq/ll 757.7
Fosfor og6lny ImgP/ll 94,9
Azot oq6lny lmgN/l] 20,1
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Zgodnie z rejestrami gminnymi na terenie aglomeracji znajduie sie 59 zbiornik6w bezodplywowych
(zbiorniki wylqczone z eksploatacji).

Na terenie wszystkie powstaiace Scieki se odprowadzone do oczyszczalni Sciek6w w Czerwionce-
Leszczynach.

lnformacje o ilosci i skladzie iakosciowym Sciek6w przemyslowych odprowadzanych przez
zaklady do systemu kanalizacji zbiorczej

Gl6wnymi dostawcami Sciek6w pzemyslowych na terenie aglomeracji sq zaklady: Dynamic
Technologies Polska Sp. z o.o. ul. Armii Krajowei 5 Czerwionka-Leszczyny, Polskie Mieso iWQdliny
LUKOSZ
Sp. z o.o. ul. Armii Kraiowe.i 53C CzeMionka-Leszczyny, PGNiG Termika Energetyka Przemyslowa
SA. ul. Rybnicka 6c, CzeMionka-Leszczyny. Ponadto do oczyszczalni doplywajq rowniez scieki
pzemyslowe o charakteze bytowym, K6rych jakosC nie odbiega od Sredniei iakosci Sciek6w
komunalnych.

Tabela 6. lnformacje o iloSci i skladzie jako5ciowym 6ciek6w pr.emyslowych
odprowadzanych przez zaklady do systemu kanalizacji zbiorczej.

lnformacje o zakladach, kt6rych podlqczenie do systemu kanalizacii zbiorczej isst
planowane.

Nie jest planowane podlqczenie zaklad6w do systemu kanalizacji zbiorczej.

Tabela 7. Uzasadnienie okreslonej dla aglomeracji r6wnowainej liczby mieszkafic6w

Uzasadnienie koniecznosci zmiany aglomeracii:

lloSC Sciek6w pzemyslowych powstajqcych w zakladach przemyslowych, odprowadzanych do kanalizacji
wraz ze Sciekami pzemyslowymi o charaKeze bytowym lm3ldl: 204

Parametr Zawartoso zanieczyszczei w Sciekach
przemyslowych [mg/dm3l

Ladunek w Sciekach pzemyslowych
ls/dl

1 2

BZr 5 1382 282 000

2157 440 100

Zawiesina 096lna '119 24 248

Azot 096lny 55 11 232

Fosfor 096lny to 3 806

RLM6lnienie
17 761Liczba mieszkafic6w ko ch z istnie sieci kanal

0Liczba mievkanc6w, planowanych do pzyleczen ia do sieci kanalizacyinei, na K6rej
skanekonanie srodki finansowe

0Liczba mieszkanc6w planowanych do podlqczenia do proieKo\^ra nej sieci

kan ne
120Liczba os6b czasowo z stecl

0ia do sieciprzebywajEcych nodczasowo ptzyhczeos6bLiczba planowanych
nekonanie Srodki fi nansowena kt6kanal

0Liczba os6b czasowo p rzebywajqcych planowanych do podleczenia do pro.leKowanej

sieci kanaliza

4700
R6wnowa2na Liceba Mieszkahc6w wyn ikaiEca z dobowego ladunku Sciek6w

odprowadzanych pzez zaklady pzemyslowe i uslugowe kozystajqce z istniejqcej sieci

kanaliza

0

ia do sieci kanal

ulad kundonc6w n kt6ryczLi MieszkabaR6wnowa2na kajqca bowegovry
usluch zaez ktad planowanegoweod v rzemyslowepte ptzprowadzanybedz

0
Liczba mieszkaic6w oraz os6b czasowo przebyw

kozystajqcych z indywidualnych system6w oczyszczania Sciek6w komunalnych
(pzido;;we oczyszczalnie Sciekow, zbiorniki bezodplywowe)' okreslona na

tawie re mt

aiacych na terenie aglomeracii,

22 581R6wnowaina Liczba Mleszka6c6w RLM (suma)
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Zmiany (zwiekszenie) ilosci RLM aglomeracji w zwiqzku ze zmianq granic aglomeracji, dlugosci
sieci kanalizacyjnq otaz zmianq zec.vftlistej liczby mieszkanc6w.

d) informacie o strefach ochronnych uje6 wody, zawierajqce oznaczenie alit6w prawa
miejscowego lub decyzji ustanawiajqcych te strery oraz zakazy, nakazy iograniczenia
obowiqzujqce na tych terenach,
W granicach aglomeracji brak jest ujec w6d i terenow ochrony bezposredniej i posrednie,

e) informacje o obszarach ochronnych zbiomik6w w6d Sr6dladowych zawierajece oznaczenie
akt6w prawa mleJscowego u3tanawiajQcych te obszary o?az ?,,kazy, nakazy I ogranlczenia
obowiqzujqce na tych obszarach,

Na terenie aglomeracji nie wystepujq obszary ochronne zbiomik6w w6d Sr6dlEdowych.

f) informacie o formach ochrony ptzyrody, o kt6rych mowa w art. 6 ustarvy z dnia'16 kwietnia
2004 r. o ochronie prtyrody, zawierajece narug formy ochrony prryrody oraz tytul i miejsce
og[oszenia aktu prawnego tworz4cego, ustanawlajqcego albo wyznaczajqcego fonne ochrony
ptzytody, oraz lnformacle o obszarach maracych znaczenie dla Wsp6lnoty znajdujqcych sig na
li5cie, o kt6rej mowa w art. 27 ust. lart. 27 ust. 1 tej ustawy;

Na terenie aglomeracji wystepujq obszary prawnie chronione wymienione w ustawie o ochronie
pt2yrody.

Obszar aglomeraqi znajduje siQ czesciowo w granicach Parku Krajobrazowego Cysterskie
Kompozycje Krajobrazowe Rud Welkich. Park ten zostal utwozony Rozpozqdzeniem Wojewody
Katowickiego nr 181193 z 23.11.1993 r. (Dz. Uz. Woj. Kat. nr.tSl93, poz. 130).

Ponadto na obszaze aglomeftlqi znajduja sie pomniki pzyrody:

s4.
M/ykonanie uchwaly powieza siq Burmistzowi Gminy i Miasta Czerwionka_Leszczyny

Uszczeg6lowienie czqsci opisowej_ oraz czgst graficznq Planu stanowiq zalaczniki do niniejszej
uchwaly stanowiece jei integralnq czQSC.

2) c:eSC oraficzna. K6ra zawiera oznaczenie:

a) granic.obszaru objQtego lub pzewidzianego do objgcia zasiegiem systemu kanalizacji zbiorczej
gminy lub jej obszaru wsp6ttwoeqcego aglomeracje na mapie w skali i:10 000,

b) istniejqcych oczyszczalni sciek6w, do K6rych sq odprowadzane scieki komunalne z obszaru
aglomeracji,

c) granic .adminislr?inyctr gminy zgodnie z danymi z panstwowego rejestru granic i powiezchni
jednostek podzial6w terytorialnych kraju,

d) skali projektu aglomeracji w formie liczbowej i liniowej.

czgsc graficzna planu obejmuje mapg Aglomeracji czerwionka-Leszczyny istanowi
zatacznik do niniejszej uchwaly.

s3.

. f it?y" uchwala byla popzedzona uchwalq Nr lv5lngr2ol4 sejmiku wojewodztwa slqskiego
z d.nia 25listopada 2014 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Czenrionka-Leszczyny, kt6ra traci moc
z dniem w+cia.w 2ycie niniejszej uchwaly zgodnie z irt. sss uit. 2 ustawy z ania zti liii 2017 t. prlwo
wodne (t.j. Dz. U. z 2O2O t., poz. 31 0 z p6zn. zm.).

Nr
Rodzaj

pomnika
Przyrodv

Numer CRFOP Podstawa Prawna

1 Glaz Alojzego
Damca

PL.ZIPOP.1393.PP.2412
013.296

glaz nazutowy

UCHWATA Nr XVl14Ot07 Rady Miejskiej
w CzeMionce-Leszczynach z dnia 26 gazdziemika
2007 r. w sprawie ustanowienia pomnika pzyrody
Dz.Uz sk. z 2007 r. nr 205 4114

2 Dqb
szypulkowy
Quercus robur

PL.ZtPOP.l 393.PP.2412
013.286

dzewo

Oecyzja nr 240 o uznaniu za pomnik pzyrody pVVRN

w Katowicach z dnia 07.08.1963r.
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ss.
Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od jej og0oszenia w Dzienniku Uzedowym Wojew6dztwa

SQskiego.
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