
UCHWAŁA NR XIV/129/19
RADY GMINY ANDRESPOL

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Aglomeracji Andrespol

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506, 
1309, 1696 oraz 1815) i art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 poz. 2268, 1479, 
1722, z 2019 r. poz. 125, 534) oraz §4 rozporządzenia Ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z dnia 
27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 poz. 1586) Rada 
Gminy Andrespol uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Plan Aglomeracji Andrespol, obejmujący część opisową stanowiącą załącznik nr 1 oraz 
część graficzną stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr V/44/15 Rady Gminy Andrespol z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia 
opinii w przedmiocie Propozycji Planu Aglomeracji Andrespol. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Andrespol

Jan Woźniak
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/19

Rady Gminy Andrespol

z dnia 30 października 2019 r.

Część opisowa

1. Informacja o długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej lub planowanej do budowy sieci 
kanalizacyjnej, liczbie stałych mieszkańców aglomeracji, liczbie osób czasowo przebywających 
w aglomeracji oraz przemyśle obsługiwanym przez istniejącą sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy 
sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków, a także o wskaźnikach koncentracji.

a) informacja o długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej

Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji

Lp. Kanalizacja istniejąca Długość
[km] Mieszkańcy

Osoby czasowo 
przebywające na 

terenie 
aglomeracji#

Sumaryczna
liczba osób

[kol 4 + kol 5]

Uwagi

1 2 3 4 5 6 7

1 Sanitarna grawitacyjna 63,63

2 Sanitarna tłoczna 4,56

3 Sanitarna podciśnieniowa 0,00

4 Ogólnospławna grawitacyjna 0,00

5 Ogólnospławna tłoczna

7 544 45 7 589

Razem 68,19 7 544 45 7 589

W tabeli 
wykazano całą 
istniejącą sieć 
kanalizacji 
sanitarnej.

Liczba mieszkańców planowanych do przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacji - 1 478.

b) informacja o planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej
Liczba osób, które zostaną podłączone do planowanej do 

wykonania kanalizacji
Lp. Kanalizacja planowana do 

wykonania
Długość

[km] Mieszkańcy
Osoby czasowo 
przebywające na 

terenie aglomeracji#

Sumaryczna
liczba osób

[kol 4 + kol 5]

Uwagi

1 2 3 4 5 6 7

1 Sanitarna grawitacyjna 13,76

2 Sanitarna tłoczna 0,00

3 Sanitarna podciśnieniowa 0,00

4 Ogólnospławna grawitacyjna 0,00

5 Ogólnospławna tłoczna 0,00

1 664 0 1 664

Razem 13,76 1 664 0 1 664

Uwzględniono 
jedynie 
kanalizację, na 
którą nie 
otrzymano 
jeszcze 
dofinansowania 
unijnego.

Wykaz miejscowości wchodzących w skład aglomeracji, w obrębie których planuje się wykonanie sieci 
kanalizacji sanitarnej o wskaźniku koncentracji większym niż 120 osób/km:

Bedoń Przykościelny, Stróża, Wiśniowa Góra

c) informacja o liczbie stałych mieszkańców aglomeracji i liczbie osób czasowo przebywających 
w aglomeracji

Wyszczególnienie: RLM
Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej 7 544
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Liczba mieszkańców planowanych do przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacji 1 478
Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej 1 664
Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej 45
Liczba osób czasowo przebywających planowanych do podłączenia do projektowanej 
sieci kanalizacyjnej (pkt 5.2.1 kol. 5 + pkt 5.2.2 kol. 5) 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

275

Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma) 11 006

d) informacja o przemyśle obsługiwanym przez istniejącą sieć kanalizacyjną. 

Istniejąca sieć nie obsługuje przemysłu.

e) informacja o przemyśle obsługiwanym przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię 
ścieków.

Planowana do budowy sieć nie będzie obsługiwała przemysłu.

f) informacja o wskaźnikach koncentracji.

Sieć planowana do budowy

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 13,76
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji, którzy 
będą obsługiwani przez planowaną do wykonania sieć kanalizacyjną 1 664

Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających 
na terenie aglomeracji / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania 121

2. Informacja o istniejących i planowanych do budowy oczyszczalniach ścieków, wraz z określeniem 
obciążenia oczyszczalni ścieków

a) istniejące oczyszczalnie ścieków 

Nazwa oczyszczalni ścieków: Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Kraszewie

Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres): ul. Ekologiczna 5, 95-020 Kraszew

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska (data, znak, 
oznaczenie organu, termin ważności decyzji): Decyzja Starosty Łódzkiego Wschodniego znak: RGRiOŚ 
6341.37.2011.MF z dnia 08.12.2011 r., termin ważności: 08.12.2021 r.

Przepustowość oczyszczalni:

średnia [m3/d]: 1 500,00

maksymalna dobowa z tygodnia o największym napływie [m3/d] brak danych

maksymalna godzinowa [m3/h]: 81,25

maksymalna roczna [m3/rok]: 711 750,00

Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: 12 675,00

Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków, zgodnie z danymi przedłożonymi w ostatnim 
sprawozdaniu z realizacji KPOŚK:

Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m3/d]: 797,26

Ścieki dowożone [m3/d]: 210,96

Średnie obciążenie oczyszczalni [m3/d]: 1 008,22

Id: 92E988B2-F280-4394-90CA-ADF6EE9E5D2D. Podpisany Strona 2



Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m3/rok]: 368 000,70

Przewidywane średnie obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji 
sanitarnej [m3/d]: 1 211,67

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych

Wskaźnik Wartość 
(średnioroczna z pomiarów)

1 2

BZT5 [mgO2/l] 219 000
ChZTCr [mgO2/l] 364 816
Zawiesina ogólna [mg/l] 142 972
Fosfor ogólny [mgP/l] …………
Azot ogólny [mgN/l] …………

Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków 
oczyszczonych#

Wskaźnik Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym
1 2

BZT5 [mgO2/l] 3 745
ChZTCr [mgO2/l] 20 064
Zawiesina ogólna [mg/l] 2 787
Fosfor ogólny [mgP/l] …………
Azot ogólny [mgN/l] …………

b) planowane do budowy oczyszczalnie ścieków 

Na terenie aglomeracji Andrespol nie jest planowana budowa nowej oczyszczalni. Planuje się natomiast 
modernizację istniejącej oczyszczalni oraz jej rozbudowę o dodatkowy reaktor.

c) ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji 
zbiorczej 

Do kanalizacji Aglomeracji Andrespol nie są odprowadzane ścieki przemysłowe.

d) nazwy zakładów, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane

Nie jest planowane podłączenie nowych zakładów.

e) ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej 

Na terenie aglomeracji istnieje 171 przydomowych oczyszczalni ścieków, w tym w miejscowościach: 
Andrespol 6, Bedoń Przykościelny 30, Justynów 39, Nowy Bedoń 6, Stróża 50, Wiśniowa Góra 40.

Łączna liczba osób korzystających z indywidualnego systemu oczyszczania ścieków na terenie 
aglomeracji: 275.

3. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego lub 
decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach

Strefy ochrony ujęć wody na terenie aglomeracji Andrespol nie występują.

4. Obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego 
ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach

Obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych nie występują na terenie aglomeracji Andrespol.

5. Formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego 
tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody, oraz informacje o obszarach 
mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy
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Uchwałą nr XLIX/466/06 Rady Gminy Andrespol z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie wyznaczenia 
obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Miazgi pod Andrespolem” oraz Uchwałą Nr LI/496/06 Rady Gminy 
Andrespol z dnia 3 sierpnia 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XLIX/466/06 Rady Gminy Andrespol 
z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Miazgi pod 
Andrespolem”, ustanowiono obszar chronionego krajobrazu „Dolina Miazgi pod Andrespolem”, położony 
w gminie Andrespol na terenie sołectw: Andrespol, Bedoń Przykościelny, Nowy Bedoń, Bedoń Wieś, Justynów 
i Kraszew, o łącznej powierzchni 142,8 ha.

W gminie Andrespol występuje 13 okazów florystycznych uznanych, jako pomniki przyrody. Największym 
ich skupieniem jest park przypałacowy rodziny Kochanowskich w Nowym Bedoniu. Inne występują 
w rozproszeniu oraz pojedynczo.

Pomniki przyrody występujące w gminie Andrespol zostały zestawione w poniższym wykazie:
Lp. Opis pomnika przyrody Gmina Miejscowość Obręb ewidencyjny Nr działki 

ewidencyjnej

1 Dąb szypułkowy                Andrespol Kraszew Kraszew 12/5

2 Dąb szypułkowy                 Andrespol Wiśniowa Góra Wiśniowa Góra 128/2

3 Dąb szypułkowy               Andrespol Wiśniowa Góra Wiśniowa Góra 128/2

4 Dąb szypułkowy                 Andrespol Andrespol Andrespol 71/27

5 Lipa drobnolistna                 Andrespol Bedoń Nowy Bedoń Nowy 76/6

6 Lipa drobnolistna                Andrespol Bedoń Nowy Bedoń Nowy 76/6

7 Lipa drobnolistna                  Andrespol Bedoń Nowy Bedoń Nowy 76/6

8 Lipa drobnolistna            Andrespol Bedoń Nowy Bedoń Nowy 76/12

9 Dąb szypułkowy                Andrespol Bedoń Nowy Bedoń Nowy 174/17

10 Lipa drobnolistna                 Andrespol Bedoń Nowy Bedoń Nowy 174/17

11 Klon jawor                                   Andrespol Bedoń Nowy Bedoń Nowy 174/17

12 Klon jawor                                   Andrespol Bedoń Nowy Bedoń Nowy 174/17

13 Wiąz szypułkowy                  Andrespol Bedoń Nowy Bedoń Nowy -
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/129/19

Rady Gminy Andrespol

z dnia 30 października 2019 r.

Część graficzna
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